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Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw strategisch beleid kent soms dimensies die de schaal van uw gebied ver overstijgen.     Met het 
oog daarop hebt u in 2002 het Samenwerkingsverband Randstad opgericht, waarvan u jaarlijks de 
begroting en jaarrekening behandelt en vaststelt.  

 
Bij de behandeling van de Randstadbegroting 2006 heeft een aantal deelnemers er bij het bestuur 
op aangedrongen een scherpere koers te varen. Daarom heeft het bestuur enkele maanden 
geleden ingrijpende wijzigingen in de werkwijze aangebracht en het budget voor personeel en 
onderzoek beperkt. Dat dwingt tot sneller, gerichter en meer informeel werken, met een grotere 
persoonlijke betrokkenheid van bestuurders en meer rechtstreekse inzet en creativiteit van hun 
eigen ambtelijke staf. De samenstelling van het bestuur is aangepast, zodat elke deelnemer een 
eigen DB-lid v
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Ontwerp-begroting 2007 Samenwerkingsverband 
Randstad, Rondzending voor zienswijzen 
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an Regio Randstad kan aanspreken en desgewenst inschakelen.  

ng 2007 blijkt dat dit beleid wordt gecontinueerd: sober, met een heldere focus.  
ertrouwt erop, dat u bijgaande geprinte ontwerp-versie als basis voor uw zienswijzen 
 De concept-jaarrekening 2005 wordt binnen enkele weken nagezonden, voorzien van 
tsverklaring. Ik verzoek u uw zienswijzen m.b.t. beide stukken zo spoedig mogelijk 
p 19 mei aan te leveren, zodat uw zienswijzen tijdig verwerkt kunnen worden in het 
ionale concurrentieposi t ie en de leefkwal i tei t in West-Nederland (en in het bi jzonder in Randstad Hol land) is het doel   
stad van de provincies Noord- en Zuid-Hol land, Utrecht en Flevoland, de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
o’s Regionaal Orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en Bestuur Regio Utrecht. 

 vergadering van het algemeen bestuur op 6 juni.  

diging om bij de behandeling aanwezig te zijn, uw aan het algemeen bestuur te 
ijzen en begeleidende beleidssuggesties en ideeën met belangstelling tegemoet. 

e groet, 

  

twerp-Begroting 2007, met notitie voor de bestuursvergadering van 28 februari jl. 
e van een brief van 21 december jl. over Besturing en Begroting 2006 


