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Onderwerp

Aanbieding vastgestelde begroting 2012 Randstedelijke Rekenkamer

Geachte leden van Provinciale Staten,

Op 31 mei jongstleden ontving u de conceptbegroting 2012 van de Randstedelijke
Rekenkamer, waarover u uw zienswijze kenbaar kon maken. Bijgaand ontvangt u de
vastgestelde begroting 2012 van de Randstedelijke Rekenkamer. De begroting 2012 is
inhoudelijk niet aangepast, wel is in verband met het uitkomen van de meicirculaire
provinciefonds de verdeling van de bijdragen over de vier deelnemende provincies aangepast.

Alleen de provincie Zuid-Holland heeft een zienswijze op de conceptbegroting ingediend,
waarin zij de Rekenkamer adviseert om een onderzoek naar Milieu expliciet in de begroting
2012 op te nemen. De Randstedelijke Rekenkamer zal dit advies betrekken bij de nadere
invulling van de twee openstaande onderzoeksthema’s in het najaar van 2011 en daarna de
begroting 2012 aanpassen.

De Rekenkamer heeft daarnaast kennis genomen van de moties die in Flevoland en Utrecht
zijn aangenomen, waarin zij hebben aangeven in overleg te willen treden met de andere
deelnemende provincies om de provinciale bijdrage aan de Rekenkamer te verlagen. Zoals in
het voorwoord van de begroting 2012 is aangegeven laat de Rekenkamer de indexeringen in
2011 en 2012 achterwege en levert dit een besparing op van 5%. Een verdergaande
bezuiniging heeft impact op onze werkzaamheden.

In de Provinciewet is vastgelegd dat de Provinciale Staten, na overleg met de Rekenkamer, de
nodige middelen ter beschikking stellen voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden.
Daarnaast is in de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer vastgelegd dat
de Rekenkamer steeds en tijdig over de nodige middelen moet kunnen beschikken om aan
haar taakstelling, verplichtingen en bijbehorende werkwijze te kunnen voldoen en eveneens is
vastgelegd dat de Rekenkamer haar eigen begroting vaststelt. Wij verzoeken u daarom om een
discussie over de bijdragen in nauw overleg met de Rekenkamer te voeren.
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