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Geachte heer, mevrouw, 
 
Met het oog op de gezamenlijke publieke belangen in Randstad Holland hebt u in 2002 het 
Samenwerkingsverband Randstad opgericht. U bent daarin bestuurlijk vertegenwoordigd en geeft 
zienswijzen op begroting en jaarrekening vóór de vaststelling in het algemeen bestuur.  
 
Bijgaand vindt u het concept van de Jaarrekening 2005, voorzien van accountantsverklaring. In 
deze verklaring wordt gesproken van een normenkader voor rechtmatigheidsonderzoek. Dit kader is 
op 13 september 2005 door het dagelijks bestuur behandeld en wordt tegelijk met de jaarrekening 
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g voorgelegd aan het algemeen bestuur in de vergadering van 6 juni a.s.. Het bestaat 
Besluit begroting en verantwoording uit een verwijzing naar relevante wet- en 

aaraan moet worden voldaan. Voor Regio Randstad betreft dit:  
meenschappelijke regelingen; 
en uit Gemeente- en Provinciewet waar de WGR naar verwijst; 
nschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad van 1 september 2002; 

stratieverordening zoals gewijzigd vastgesteld per 23 juni 2004; 
rystatuut zoals vastgesteld op 26 februari 2003; 
tiebesluit van 24 september 2002; 
ationale concurrentieposi t ie en de leefkwal i tei t in West-Nederland (en in het bi jzonder in Randstad Hol land) is het doel   
dstad van de provincies Noord- en Zuid-Hol land, Utrecht en Flevoland, de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
io’s Regionaal Orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en Bestuur Regio Utrecht. 

ng over het betreffende boekjaar. 

ing is sober uitgevoerd en betrekkelijk beknopt van inhoud, maar geeft toch een goed 
t functioneren van Regio Randstad als platform voor de bestuurlijke en ambtelijke 
ereiding en de afstemming op hoofdlijnen op de schaal van de Randstad.  
tie van medio 2005 is gebleken dat een intensievere bestuurlijke betrokkenheid met 
e inhoudelijke focus in het werk van Regio Randstad wenselijk is. Zoals u bekend is 
 rond de jaarwisseling 2005/2006 de nodige maatregelen getroffen.  
 en maatregelen ben ik graag bereid bij uw bespreking toe te lichten. Uw aan het 
stuur te richten zienswijzen zie ik met belangstelling uiterlijk op 19 mei tegemoet. 

jke groet, 

, directeur 

cept Jaarrekening 2005 en accountantsverklaring 


