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Inleiding 

Op 16 oktober jl. heeft het bestuur van Regio Randstad besloten tot beëindiging van de gemeenschappelijke 
regeling Samenwerkingverband Randstad. De regeling wordt opgeheven zodra de helft van alle deelnemers tot 
opheffing heeft besloten. Het voorstel is in de plaats daarvan per 1 januari 2008 een lichte bestuurlijke 
samenwerking te starten. Het bestuur van Regio Randstad heeft op 16 oktober aan de gezamenlijke secretarissen 
van de vier provincies, de vijf grote steden en de vier stadsregio’s in de Randstad (S13)  gevraagd na de 
opheffing van Regio Randstad de verantwoordelijkheid voor afstemming en coördinatie in de Randstad op zich 
te nemen. Dit voorzover samenwerking op Randstadschaal zinvol is en deze niet op een andere wijze is geregeld, 
bijvoorbeeld in het Urgentieprogramma Randstad, in het Holland Business Promotion Office of in de bestaande 
samenwerking van respectievelijk de G4 en de P4 voor het Europese beleid. Het streven is de regeling per 1 
januari 2008 op te heffen. 
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Besluit 

Besluit van 17 december 2007 tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerkingsverband Randstad  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 november 2007, afdeling BJZ, nummer 
2007INT214117 ; 
 
Gelezen;  
De brief van Bureau Regio Randstad d.d. 16 oktober 2007 
 
Overwegende;  

� Dat de opgaven op Randstadniveau worden opgepakt in het programma Randstad Urgent; 
� Dat de Randstadsamenwerking in Europa in P4-verband vorm krijgt; 
� Dat gestreefd moet worden naar een vermindering van het aantal bestuurlijke structuren in de 

Randstad 
 
Gelet op;  
De bepalingen in artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad 
 
Besluiten:  
In te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband 
Randstad. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband 
Randstad 
 
Beoogd effect 
Beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Randstad. 
 
Argumenten 
In 2006 is de Randstadsamenwerking geëvalueerd. Geconstateerd is dat de samenwerking niet goed functioneert. 
In afwachting van het kabinetsstandpunt over de toekomstige bestuurlijke organisatie van de Randstad, is toen 
besloten door te gaan met de Randstadsamenwerking. Nu is duidelijk dat er geen bestuurlijke schaalvergroting in 
de Randstad komt. De urgente problemen in de randstad worden op programmatische wijze aangepakt binnen 
Randstad Urgent (was UPR). Daarvoor is een projectorganisatie opgericht. Andere taken die in Randstadverband 
opgepakt moeten worden zijn de promotie van de Randstad en de inbreng van de Randstad in Europa. Een lichte 
bestuurlijke samenwerking volstaat om de opgaven op Randstadniveau aan te sturen.  
 
Regio Randstad koerst aan op een opheffing per 1 januari 2008. Dit mede om de periode van onzekerheid voor 
de medewerkers zo kort mogelijk te houden. Er is een strak procedurevoorstel gemaakt uitgaande van de 
bepalingen voor opheffing en liquidatie in de gemeenschappelijke regeling Regio Randstad. In een bijgevoegde 
brief worden de 28 deelnemers (CdK’s, colleges en raden en staten) geïnformeerd over de achtergrond van het 
opheffingsvoorstel. Deze brief is ook bedoeld als verzoek om (per orgaan) het besluit te nemen tot opheffing.  
 
Financiën 
Het huidige budget voor Randstadsamenwerking wordt op termijn structureel verlaagd van € 271.000 naar 
€200.000. In 2008 is een bedrag nodig van maximaal € 240.000 en de vier daaropvolgende jaren een bedrag van 
maximaal € 230.000 in verband met de kosten die voortvloeien uit de liquidatie. De helft van het structurele 
bedrag is bestemd voor de continuering van de samenwerking van de vier Randstadprovincies in Europa. De 
andere helft is bestemd voor de ondersteuning van de 13 secretarissen in de Randstad (G4 + Almere, P4 en vier 
plusregio’s), de intensivering van de samenwerking van de P4 en een werkbudget. 
 
Realisatie 
Het voorstel is het opheffingsvoorstel per brief aan het algemeen bestuur voor te leggen. Voor 1 januari 2008 
dient een meerderheid van de deelnemende partijen aan de gemeenschappelijke regeling akkoord te gaan met de 
opheffing, wil deze een feit zijn met ingang van 2008. 
 
Europa 
Regio Randstad heeft voor de vier provincies een vertegenwoordiging in Brussel, die samenwerkt met de 
provinciale medewerkers in het Huis van de Provincies. De vier provincies hebben afgesproken de 
vertegenwoordiging in Brussel te handhaven en dit in P4-verband aan te sturen. De totale kosten voor de 
vertegenwoordiging in Brussel bedragen volgens de begroting 2008 van Regio Randstad € 586.902. Ongeveer 
15% hiervan komt voor rekening van Utrecht (ca. € 88.000).  
 
Communicatie 
Indien Provinciale Staten instemmen met opheffing van Regio Randstad, kunt u dit per brief kenbaar maken aan 
het bestuur van Regio Randstad. 

Bijlagen 
Brief Regio Randstad d.d. 16 oktober 2007 
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Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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