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Geacht College, 
 

Hiermee bericht ik u dat het algemeen bestuur van Regio Randstad in zijn vergadering op 
14 december jl. besloten heeft tot het beperken van de taken en het budget van het samen-
werkingsverband Randstad en tevens tot het verbreden van de bestuurlijke betrokkenheid. Deze 
ingrepen hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de evaluatie van de bestuurlijke randstad-
samenwerking (Rapport-Berenschot) en bestuurlijke discussies in raden en staten.  
 
Bezuiniging
De bezuiniging betekent dat de activiteit van het bureau in principe beperkt is tot de thema’s:  
• internationale concurrentiepositie en positionering van Randstad Holland in Europa vanuit een 

brede economische invalshoek (Economische Strategie Randstad) en 
• vleugelov
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erstijgende aspecten van ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en woon- en 
t.  
ping (bezuinigingsbedrag € 445.000,-) wordt verdeeld over externe, personele en 

ten. Water en enkele 'groene' onderwerpen vallen door de noodzakelijke personele 
n de mogelijkheden van het bureau. Ook ondersteuning van de Holland Acht wordt 
groting van het samenwerkingsverband Regio Randstad geregeld. 
onale concurrentieposi t ie en de leefkwal i tei t in West-Nederland (en in het bi jzonder in Randstad Hol land) is het doel   
tad van de provincies Noord- en Zuid-Hol land, Utrecht en Flevoland, de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 
’s Regionaal Orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en Bestuur Regio Utrecht. 

informatie over de werkwijze in 2006 en 2007, de invulling van de bezuiniging en het 
e cijfermateriaal verwijzen wij naar het betreffende voorstel en besluit zoals dat in de 
an het Algemeen Bestuur van Regio Randstad op 14 december 2006 aan de orde is 
financiële bijlage die onderdeel uitmaakte van de besluitvorming treft u voor de goede 
ls aan. Via het op 15 december verzonden Randstad Bericht bent u over de grote lijn 
eïnformeerd.  

een bestuur op 14 december integraal heeft ingestemd met de voorstellen van het 
de jaren 2006 en 2007 tevens tot een meer informele werkwijze, met een breed 
 bestuur. De formele bestuurlijke inrichting blijft in stand omdat de in 2002 

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad voorshands niet 
dt, maar besloten is daarbinnen feitelijk een informeel randstadbestuur te vormen 
genwoordiger per deelnemer. Van het zo te vormen bestuur wordt verwacht dat de 
ndstadbreed’ opstellen, bijvoorbeeld door bestuurlijk leiding te geven aan vleugel-
 projecten. Dit bestuur zal in principe maandelijks bijeenkomen. Tevens is besloten 
nodigen als waarnemer tot dit nieuwe bestuur toe te treden.  
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Onderdeel van de nieuwe werkwijze is ook, dat geen bestuurlijke en ambtelijke kwartaalverga-
deringen meer worden geagendeerd (BO's en AO's). In plaats daarvan, maar in lagere frequentie 
en gericht op meer dan de portefeuillehouders uit een specifieke sector, zullen bijeenkomsten 
worden belegd die gericht zijn op actuele bestuurlijke thema’s.  
 
Voor het voorbereiden daarvan zullen de bestuursleden en het bureau een groter beroep doen op 
deskundigheid in de ambtelijke achterban van de desbetreffende bestuurder en van andere 
randstadpartners.  
 
Ik verzoek u contact met mij of een van de andere leden van het huidige DB op te nemen indien u 
wilt overleggen wie van de huidige leden van het algemeen bestuur door u wordt aangewezen 
voor de dagelijkse besturing van Regio Randstad, om een divers samengestelde en effectieve ver-
tegenwoordiging tot stand te brengen. Indien daarvoor een lid van uw college zou worden 
aangewezen dat nog geen lid is van het formele algemeen bestuur van het 
Samenwerkingsverband Randstad zou dat alsnog tot een benoeming in het algemeen bestuur 
moeten leiden. De raadsverkiezingen in maart 2006 zullen ongetwijfeld eveneens tot mutaties in 
het algemeen bestuur leiden.  
 
De eerste vergadering van het bestuur zal plaatsvinden op 24 januari aanstaande. Indien dan nog 
geen aanwijzing uwerzijds heeft plaats kunnen vinden dan zullen uw beide AB-leden onzerzijds 
worden aangeschreven om een van hen te verzoeken aanwezig te zijn. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen over de resulterende begroting hebben, aarzelt u dan niet 
contact op te nemen met het bureau van Regio Randstad. Zoals al eerder is aangeboden is 
directeur Ernst Storm ook graag bereid toelichting op de ontwikkelingen te geven in de relevante 
commissie(s). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
w.g. 
 
J. Franssen 
Voorzitter 
 

Cc: contactpersonen Samenwerkingsverband Randstad 
 



Financiële bijlage bij Vaststelling bezuiniging op begroting 2006, AB 14 december 2005 
 
a. begroting 2006 bij ongewijzigd beleid: 
In 2005 bedroeg het budget voor de werkzaamheden in Nederland: 
Salarissen        696.636 (doorbelasting naar Brussel verrekend)  
Materiële kosten        355.679 (doorbelasting naar Brussel verrekend) 
Externe begeleiding en projecten    402.282
TOTAAL 2005    1.454.597 
 
Op de materiële deelbudgetten wordt, conform de pro forma begroting 2006, een inflatieraming 
van 1,25% toegepast; de personeelskosten 2006 worden geraamd op basis van de werkelijke 
kosten.  
Daarmee ontstaat de volgende begroting 2006 bij ongewijzigd beleid:
Salarissen       716.574  
Materiële kosten      360.125 
Externe begeleiding en projecten    407.308
TOTAAL 2006 ongewijzigd beleid 1.484.007 
 
b. Budget 2006 met taakstellende inkrimping met 30%: 
De taakstelling bedraagt 30% van € 1.484.007, afgerond € 445.000. Het resterende budget 2006 
voor de werkzaamheden in Utrecht bedraagt € 1.039.007. Van de taakstelling was € 77.803 reeds 
verwerkt in de op 15 juni pro forma vastgestelde begroting 2006 en is de overige € 367.197 in de 
onderstaande opstelling opgenomen. 
Daarmee ontstaat de volgende opstelling van de bezuinigde begroting 2006:
Salarissen       526.574  
Materiële kosten      310.125 
Externe begeleiding en projecten    202.308
TOTAAL 2006    1.039.007 
 
c. Resulterende bijdragen 2006 van de deelnemende overheden volgens de verdeelsleutel in de 
Gemeenschappelijke regeling (artikel 27.2): 

Begroting 2006 
Nieuw 

 

Pro forma
begroting 2006

Wijziging
t.o.v. pro forma 
begroting 2006

aandeel 
Utrecht

aandeel 
Brussel

totaal

Noord-Holland 134.585 191.333 € 325.918 € 373.483 -€ 47.565 

Zuid-Holland 158.522 225.364 € 383.886 € 439.911 -€ 56.025 

Utrecht 61.983 88.117 € 150.100 € 172.004 -€ 21.904 

Flevoland 60.512 86.027 € 146.538 € 167.924 -€ 21.386 

Amsterdam 162.811 € 162.811 € 220.352 -€ 57.541 

Rotterdam 120.857 € 120.857 € 163.568 -€ 42.711 

Den Haag 88.361 € 88.361 € 119.589 -€ 31.227 

Utrecht 43.572 € 43.572 € 58.973 -€ 15.401 

Reg'l Orgaan Amsterdam 67.810 € 67.810 € 91.774 -€ 23.964 

Stadsregio Rotterdam 60.246 € 60.246 € 81.536 -€ 21.291 

Stadsgewest Haaglanden 49.326 € 49.326 € 66.758 -€ 17.433 

Bestuur Regio Utrecht 30.422 € 30.422 € 41.172 -€ 10.750 

TOTAAL € 1.039.007 € 590.840 € 1.629.847 € 1.997.044 -€ 367.197 


	Bestuur

