
S T A T E N V O O R S T E L

 
Datum          :4 april 2006 Nummer PS  : PS2006BEM13  
Dienst/sector          :BMS Commissie    : BEM 
Registratienummer : 2006cgc000251i Portefeuillehouder : J. Ekkers 

Titel : Samenwerkingsverband Regio Randstad: begroting en jaarrekening 

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit    pag. 3 
 
Toelichting    pag. 5 
 
Bijlage(n):   2 

Inleiding 
Op grond van artikel 28 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad 
vraagt het bestuur van Regio Randstad de algemene besturen van de 12 randstadoverheden om hun 
zienswijzen kenbaar te maken op de Ontwerp-begroting 2007. 
Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad vraagt 
het bestuur van Regio Randstad de algemene besturen van de 12 randstadoverheden om hun 
zienswijzen kenbaar te maken op de Concept-jaarrekening 2005.  
De zienswijzen dienen uiterlijk 19 mei 2006 kenbaar te worden gemaakt aan Regio Randstad. 
In juni zullen beide stukken samen met de zienswijzen ter vaststelling worden aangeboden aan het 
algemeen bestuur van Regio Randstad. Namens provincie Utrecht zitten de gedeputeerden Ekkers en 
Lokker in het algemeen bestuur. 
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Besluit 

Besluit van 15 mei 2006 tot het indienen van de zienswijzen op de Ontwerp-Begroting 2007 van Regio 
Randstad en de Concept-Jaarrekening 2005 van Regio Randstad. 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Gelezen;  
de Ontwerp-Begroting 2007 en de Concept-Jaarrekening 2005 van Regio Randstad 
 
Overwegende;  
dat wij belang hechten aan samenwerking binnen de Randstad 
 
Besluiten:  

- Op de Ontwerp-Begroting 2007 van Regio Randstad de zienswijzen in te dienen; 
- Op de Ontwerp-Jaarrekening 2005 van Regio Randstad de zienswijzen in te dienen. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Beoogd effect 
Middels de zienswijzen aandacht te vragen voor de belangen van provincie Utrecht in Regio Randstad. 
 
Toelichting 
De inhoudelijk focus die het bestuur heeft ingezet in 2006 is verder uitgewerkt in de Ontwerp-
Begroting 2007. Regio Randstad zal zich focussen op internationale concurrentiepositie en 
samenwerking in vleugeloverstijgende aspecten van ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en woon- en 
leefklimaat. Deze focus wordt verder uitgewerkt in zes inhoudelijke portefeuilles. 
 
Financiën 
De jaarlijkse bijdragen van de partijen in Regio Randstad worden bepaald aan de hand van een vaste 
verdeelsleutel. Voor 2005 is met terugwerkende kracht de nieuwe verdeelsleutel gebruikt. Dit betekent 
dat provincie Utrecht  €65.835,- terug krijgt (provincie Utrecht had €234.225,- bijgedragen). 
 
De bezuiniging van 30% die is opgelegd in 2006 is voortgezet in de Ontwerp-Begroting 2007. De 
bijdrage van provincie Utrecht bedraagt in 2007 €151.740,-. 
 

Bijlagen 
- Ontwerp-Begroting 2007 van Regio Randstad 
- Ontwerp-Jaarrekening 2005 van Regio Randstad 

 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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