
ERRATUM  behorend bij
BESLISDOCUMENT INSTELLING RANDSTEDELIJKE REKENKAMER D.D. 24
SEPTEMBER 2004.

Opgesteld door : drs. A. van Berkel, kwartiermaker
Datum : 4 oktober 2004

Uitgangspunt voor de financiering van de instelling en instandhouding van de rekenkamer
is de IPO-verdeelsleutel. Bij de toepassing van de IPO-verdeelsleutel is in het
beslisdocument en in artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling uitgegaan van
de omschrijving zoals die in het verslag van de bijeenkomst van woensdag 14 april 2004 is
vastgelegd:
citaat:
" ... Dat houdt in, dat de helft van het totaalbedrag gelijkelijk wordt verdeeld over de
deelnemende provincies en dat de andere helft van het totaalbedrag volgens het "gewicht"
van de provincies wordt verdeeld. Dat gewicht is respectievelijk: 
Zuid-Holland: 12,492
Noord-Holland: 10,497
Utrecht: 7,257
Flevoland: 5,953 "
einde citaat.

Inmiddels is aan het licht gekomen dat deze definitie van de IPO-verdeelsleutel niet correct
is. In artikel 8 van de Statuten van de Vereniging Interprovinciaal Overleg is de IPO-
verdeelsleutel omschreven. Deze omschrijving van artikel 8 is als bijlage 1 bij dit erratum
gevoegd. Als bijlage 2 bij dit erratum is toegevoegd: de verdeling van het budget 2005 van
de Randstedelijke Rekenkamer op basis van de uitkering 2005 uit de junicirculaire 2004.

Deze correcte omschrijving van de IPO-verdeelsleutel heeft in het beslisdocument d.d. 24
september 2004 de volgende correcties tot gevolg:

Correcties:

Paragraaf 1.2 en paragraaf 6.4.1:
De verdeelsleutel 12,492 : 10,497, 7,257 : 5,953 is niet correct. Hier moet in de tekst
worden opgenomen dat de verdeelsleutel is omschreven in artikel 8 van de Statuten van de
Vereniging Interprovinciaal Overleg.

Paragraaf 6.4.2:
Hier geldt dezelfde correctie m.b.t. de IPO-verdeelsleutel. Het gecorrigeerde overzicht met
bedragen is als volgt:

Provincie Beschikbaar budget Verdeling op basis
van verdeelsleutel

Verschil

Zuid-Holland € 400.000,- € 381.646,- € 18.354,-
Noord-Holland  € 450.000,- € 329.433,- € 120.567,-
Utrecht € 250.000,- € 234.358,-     € 15.642,-
Flevoland € 230.000,- € 200.564,-  € 29.436,-
Totaal € 1.330.000,- € 1.146.000,-
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Paragraaf 6.6
Hier geldt dezelfde correctie m.b.t. de IPO-verdeelsleutel. Het gecorrigeerde overzicht met
bedragen is als volgt:

Provincie Verdeling op basis
van verdeelsleutel

Zuid-Holland € 381.646,-
Noord-Holland € 329.433,-
Utrecht € 234.358,-
Flevoland € 200.564,-
Totaal € 1.146.000,-

Bijlage 2: Concept gemeenschappelijke regeling
Gecorrigeerd artikel 18, lid 1:

1. De met de instelling en instandhouding van de rekenkamer samenhangende
kosten worden over de deelnemers verdeeld volgens de sleutel zoals omschreven
in artikel 8 van de Statuten van de Vereniging Interprovinciaal Overleg
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Bijlage 1 bij erratum

Statuten van de Vereniging Interprovinciaal Overleg

Hoofdstuk III.
Verplichtingen van de leden.
Kosten.8
Artikel 8.
1. De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens
een verdeelmaatstaf, waarbij de ene helft van de kosten gelijkelijk over de
provincies wordt verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt
verdeeld naar rato van de som van de totale uitkeringen uit het
Provinciefonds (jaar t) en de belastingcapaciteit (jaar t minus 2), zoals in
de junicirculaire (voorafgaand aan jaar t) is opgenomen.
2. De provincies betalen bij wijze van voorschot aan het begin van iedere
maand een bedrag, overeenkomend met een twaalfde gedeelte van de in
de begroting geraamde bedragen voor het desbetreffende begrotingsjaar,
zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
3. Eindafrekening vindt plaats binnen twee maanden nadat de rekening is
vastgesteld, maar uiterlijk één september volgende op het jaar waarop de
rekening betrekking heeft.


