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Onderwerp
e

1 Begrotingswijziging 2014

Geachte leden van Provinciale Staten,
e

Bijgaand vindt u ter attentie van de Provinciale Staten de vastgestelde 1 Begrotingswijziging
2014 van de Randstedelijke Rekenkamer.
e

Op 23 september 2014 hebben wij de 1 Begrotingswijziging 2014 voor een zienswijze
aangeboden aan de Provinciale Staten. De Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland
en Utrecht hebben geen zienswijzen ingediend. De provincie Zuid-Holland heeft in hoofdlijnen
als zienswijze aangegeven dat de gemaakte afspraken over het onderzoeksprogramma zijn
verwerkt en deze eerste begrotingswijziging 2014 in financiële zin voor de provincie ZuidHolland geen consequenties heeft. Deze zienswijze geeft ons geen aanleiding voor een
reactie.
De provincie Flevoland heeft twee bedenkingen bij de 1e begrotingswijziging 2014 ingediend.
Te weten: “Wij hebben bedenkingen tegen de in de 1e begrotingswijziging aangegeven
overschrijding van de primitieve begroting 2014 met € 5.000. Weliswaar is het een beperkt
bedrag, maar in het licht van de door ons gewenste bezuiniging achten wij dit een ongewenst
signaal.” En: “Wij hebben bedenkingen tegen de hoogte van de kosten die worden geraamd
voor de externe inhuur. Wij verzoeken u tevens in de komende begrotingen een beperkter
aantal onderzoeken uit te voeren. Hierdoor wordt het mogelijk de door Provinciale Staten van
Flevoland gewenste bezuiniging van 20 % ten opzichte van 2011 te realiseren.”
De Randstedelijke Rekenkamer is zich zeer bewust van de door de provincie Flevoland en ook
eerder door Utrecht geuite wens tot bezuiniging en heeft daarom al enkele jaren de indexatie
achterwege gelaten. Om een flexibeler en efficiëntere organisatie te zijn is er tevens een
voornemen tot reorganisatie. Het onderliggende plan hiervoor is dit jaar in alle vier provincies
behandeld, waarbij (in Utrecht en Flevoland onder voorwaarden) is ingestemd met de mogelijke
frictiekosten. Daarnaast is de Rekenkamer na intensieve onderhandelingen met de verhuurder
over de verlenging van het huurcontract een aanzienlijke besparing op de huisvesting
overeengekomen. In totaal wordt hiermee naar verwachting een structurele ombuiging van
16% bereikt.

e

In verband met bovenstaande is de 1 Begrotingswijziging op 2 december 2014 ongewijzigd
vastgesteld.
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