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Inleiding 

Aanpassing Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 
 
Op 2 juli 2007 is in PS besloten om de vertrouwelijkheid van verslagen van de Programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer op te heffen. Hiertoe dient artikel 4 van de Verordening Programmaraad 
Randstedelijke Rekenkamer te worden aangepast. De formulering van de besluitvorming was in het 
toen voorgelegde voorstel niet juridisch sluitend om de wijzing van de Verordening correct in het 
Provinciaal Blad op te nemen. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 18 februari 2008, 2008INT200059, tot wijziging van de 
Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
18 februari 2008, 2008INT200059; 
 
Gelet op de artikelen 82, 143 en 145 van de Provinciewet en artikel 12 van de Gemeenschappelijke 

regeling Randstedelijke Rekenkamer; 

 
Overwegende dat het uit een oogpunt van transparantie van het werk van de Programmaraad van de 

Randstedelijke Rekenkamer gewenst is het volledig achterwege laten van de openbaarmaking van de 

verslagen van deze Programmaraad te wijzigen; 

 
Besluiten:  
 

Artikel I 

 

Artikel 4, derde lid, van de Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer komt als volgt te 

luiden: 

3. 

a. De vergadering van de programmaraad en de daarin te bespreken documenten zijn openbaar. 

b. De verslagen van de vergadering zijn openbaar. De programmaraad laat openbaarmaking van de 

verslagen achterwege wanneer een van de gronden bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Wet 

openbaarheid van bestuur zich voordoet. 

c. De adviezen van de programmaraad zijn openbaar. 

 

Artikel II 

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 6 november 2007. 

 
voorzitter, 
 

griffier, 
 


	Inleiding

