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Aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht 

Datum Bijlage(n)  Uw kenmerk Ons kenmerk 

12 april 2022 3 2022/AH/060 

Onderwerp 

Vastgestelde jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijziging 2022, zienswijze concept begroting 2023 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 47b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in artikel 

186 van de Provinciewet stuur ik u hierbij ter kennisneming de vastgestelde jaarstukken 2021 van de 

Randstedelijke Rekenkamer. 

In de jaarstukken 2021 is een beleidsmatig jaarverslag opgenomen, waarin wij verslag doen over ons 

onderzoeksprogramma. Daarnaast bestaan de jaarstukken uit een jaarrekening en een hoofdstuk Overige 

gegevens. In dat laatste hoofdstuk zijn de getrouwheidsverklaring en de rechtmatigheidsverklaring van de 

accountant opgenomen. 

Tevens bied ik u de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer aan. 

Op 13 januari jl. ontving u de concept 1e begrotingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer 

waarover u uw zienswijze kenbaar kon maken. De Provinciale Staten van de provincies Flevoland, Noord-

Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben geen zienswijzen ingediend. De 1e begrotingswijziging 2022 is 

naar aanleiding van bovenstaande op 1 april 2022 ongewijzigd vastgesteld. 

Ter voldoening aan artikel 47b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, sturen wij net als voorgaande 

jaren, de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2023 in de vorm van de begroting 2023, die 

wij voor zienswijze aanbieden aan Provinciale Staten. 

Met verwijzing naar artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze over 

de begroting 2023 tot uiterlijk 8 juni a.s. aan ons kenbaar maken. Daarna zal de Randstedelijke 

Rekenkamer de begroting vaststellen en deze terstond toesturen aan u en de Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.  
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Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 48, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

verzoeken wij u de concept begroting 2023 voor eenieder ter inzage te leggen en, tegen betaling van de 

kosten ervan, algemeen verkrijgbaar te stellen. Tevens verzoeken wij u van de terinzagelegging en de 

verkrijgbaarstelling openbaar kennis te geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

dr.ir. Ans Hoenderdos-Metselaar MBA 

Bestuurder/directeur 

Randstedelijke Rekenkamer 


