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Bijlage(n):   1 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Op 7 juli 2014 heeft PS besloten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Randstedelijke 

Rekenkamer. Een gelijkluidend statenvoorstel is in de Staten van de overige drie aan de GR deelnemende 

provincies, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland, gebracht. In Noord- en Zuid-Holland is, net als in Utrecht, 

conform besloten. In Flevoland is een amendement aangenomen. De feitelijke situatie is derhalve dat het 

statenbesluit dat in Flevoland omtrent de GR is genomen afwijkt van het besluit dat in de overige drie provincies 

is genomen. De provincie Flevoland heeft PS van Utrecht op 12 november 2014 over de ontstane situatie een 

brief (bijlage 1), met bijgevoegd het amendement, gestuurd met het verzoek om het amendement over te nemen. 

Van belang is om te vermelden dat drie van de vier deelnemende provincies aan de GR akkoord moeten gaan 

met deze wijziging, alvorens de GR op dit punt gewijzigd kan worden. 

 

Essentie / samenvatting 

Het in Flevoland aangenomen amendement gaat in op de leden van een in te stellen werkgeverscommissie, die 

het werkgeverschap van de bestuurder-directeur op zich gaat nemen. Deze leden zijn, volgens de gewijzgde GR, 

ook van buiten de kring van deelnemers benoembaar (“externe leden”). Het Flevolandse amendement regelt dat: 

deze leden in principe alleen benoemd kunnen worden uit de kring van deelnemers. Er zijn echter ook leden van 

buiten de kring van deelnemers benoembaar. Voor de exacte verwoording en toelichting, zie de als bijlage 

toegevoegde brief plus amendement. 

 

Voorgesteld wordt om de in het amendement van Flevoland voorgestelde gewijzigde tekst niet over te nemen. 
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Ontwerp-besluit van 8 december 2014  over de Brief met amendement provincie Flevoland aangaande de 

Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 

 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Gelezen de brief van de provincie Flevoland, d.d. 12 november 2014, over het aldaar aangenomen amendement ; 

 

Overwegende dat op 7 juli 2014 de Staten van Utrecht over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Randstedelijke Rekenkamer conform hebben besloten;  

 

Overwegende dat ook de Staten van Noord-Holland  en Zuid-Holland conform hebben besloten; 

 

 

Besluiten:  

 

De in het amendement van de provincie Flevoland verwoorde aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling 

Randstedelijke Rekenkamer niet over te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 


