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Inleiding 

1e wijziging Programmabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer  
 
Op 2 juli 2007 is door PS besloten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de toen voorgelegde 
Programmabegroting 2008 van de Randstedelijke Rekenkamer. Deze was louter financieel van aard. 
Gezien de Statenverkiezingen van dat voorjaar en het opnieuw samenstellen van een Programmaraad, 
was het niet mogelijk om in de toen gepresenteerde Programmabegroting reeds de onderzoeken voor 
het jaar 2008 op te nemen. Hiervoor wordt namelijk altijd eerst een consulterende bijeenkomst met de 
Programmaraad gehouden. 
 
In de huidige Programmaraad is de provincie Utrecht vertegenwoordigd door de statenleden mw. 
Smit, dhr. Buiting en dhr. Streefland. 
 
In de vergadering van de Programmaraad van 6 november jl. zijn onderzoeksvoorstellen besproken, 
waarna de Randstedelijke Rekenkamer een keus heeft gemaakt voor de onderzoeken voor 2008. Deze 
onderzoeken zijn opgenomen in de gewijzigde Programmabegroting 2008, die u hierbij wordt 
voorgelegd met het verzoek uw eventuele zienswijzen in te dienen. 
 
Hierbij wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de 1e wijziging 
Programmabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer, om de reden dat geheel kan worden 
ingestemd met de voorgelegde 1e wijziging Programmabegroting. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 18 februari 2008; 
 
Gelezen: de brief van de Randstedelijke Rekenkamer van 19 december 2007, waarin de 1e wijziging 
Programmabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer wordt aangeboden met het verzoek om hierop 
eventuele zienswijzen in te dienen; 
 
Overwegende: dat deze 1e wijziging Programmabegroting is voorgelegd aan en besproken in de 
Statencommissie Bestuur en Middelen; 
 
Besluiten:  
 
Dat aan de Randstedelijke Rekenkamer wordt aangegeven dat er vanuit de provincie Utrecht geen 
zienswijze zal worden ingediend ten aanzien van de 1e wijziging Programmabegroting 2008 
Randstedelijke Rekenkamer, zoals aangeboden in de brief van de Randstedelijke Rekenkamer van 19 
december 2007. 
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