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Toelichting -

Inleiding

Ingevolge de Provinciewet dient per 1 januari 2005 een rekenkamer te zijn ingesteld, dan wel regels te zijn
vastgesteld inzake de rekenkamerfunctie. In de statenvergadering van 8 november 2004 hebt u besloten over
de instelling van een Randstedelijke Rekenkamer. Inmiddels is in alle vier de deelnemende provincies een
gelijkluidend besluit genomen. Dat betekent dat nu overgegaan kan worden tot het benoemen van leden en
plaatsvervangend leden van de programmaraad. Het fractievoorzittersconvent heeft besloten de Utrechtse
vertegenwoordigers in het bestuurlijk overleg te vragen hun werkzaamheden ten aanzien van de rekenkamer
voort te zetten in de programmaraad. Voorts is besloten drie vertegenwoordigers van andere fracties, die
vanuit de subcommissie voor de jaarrekening in het voortraject al bemoeienis met de jaarrekening gehad
hebben, voor te dragen als plaatsvervangers.
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 Besluit

Besluit van provincale staten van 9 december 2004 tot benoeming van leden van de Programmaraad van de
Randstedelijke Rekenkamer

Provinciale staten van  de provincie Utrecht

Overwegende

dat de Provinciale Staten van de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland in goed
overleg gekozen hebben voor het instellen van een gemeenschappelijke rekenkamer;

dat overeenkomstig de letter en de strekking van de Provinciewet de onafhankelijke positie van de
gemeenschappelijke rekenkamer gewaarborgd moet blijven;

dat de Provinciale Staten toch de behoefte gevoelen zich te laten bijstaan in de contacten naar de
rekenkamer, in hun onderlinge communicatie over de onderzoeken van de rekenkamer en in hun
bevoegdheid tot het aanwijzen van leden van de rekenkamer;

dat in die behoefte kan worden voorzien door het instellen van een bijzondere commissie;

dat de instelling en het functioneren van die commissie niet de onafhankelijke positie van de rekenkamer
mag beïnvloeden;

Gelet op

Artikel 82 Provinciewet;

Hoofdstuk VI A Provinciewet;

Besluiten:

- in te stellen de Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

- dat de Programmaraad minimaal acht en maximaal twaalf leden zal bevatten

- dat gekozen wordt voor drie leden van deze provincie

- dat voor de provincie Utrecht als lid aangewezen worden voor de zittingsduur van deze statenperiode:

1. Mw.  ir. A.A. Swets

2. Dhr. A.J. van Bokkem

3. Dhr. mr. J.J.J. Streefland
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- dat voor de provincie Utrecht als plaatsvervangend lid aangewezen worden voor de zittingsduur van de
statenperiode:

1.                    Dhr. H. Hooijer

2. Dhr. drs. B. Nugteren

3. Dhr. drs. J.H. Gaaikema

dat de taakstelling en het functioneren van de Programmaraad uitgewerkt zal worden in een verordening
Programmaraad.

Vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 9 december 2004.

Voorzitter                                                      Griffier

Mr. B. Staal                                                   Drs. W.L.F. van Herwijnen  


