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Geachte mevrouw Stadhouders, 

In de vergadering van 27 Juni Jl. is, bij de behandeling van de concept-begroting 2012 van de Randstedelijke 
Rekenkamer, een motie aangenomen. De motie, als bijlage bij deze brief gevoegd, verzoekt een delegatie uit PS in 
overleg te treden met de overige drie provincies die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke 
Rekenkamer, met als doel te komen tot een verlaging van de bijdragen van de provincies aan de Randstedelijke 
Rekenkamer. Reden van deze verlaging is de korting die het Rijk toepast op de provinciale budgetten. 

Via deze brief wil ik u verzoeken de motie onder de aandacht van uw statenleden te brengen. Graag hoor ik of er 
vanuit uw PS de bereidheid is om met de Staten van Utrecht in overleg te treden over deze kwestie. Wanneer de 
reacties van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland binnen zijn, en er draagvlak is om nader naar 
de provinciale bijdragen aan de Randstedelijke Rekenkamer te kijken, zal de provincie Utrecht graag initiatieven 
nemen voor een gesprek tussen delegaties van de Staten van de vier Randstadprovincies. 

aogachtend. 

L.C.A.W. Graafhuis 
Griffier 

I let provinciehuis i.s per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via UVU-lijn 11 (richting De Uithol"). 

Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322. 



AANVAARD 

MOTIE CONCEPT BEGROTING 2012 RANDSTEDELIJKE REKENKAMER 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 27 juni 2011, 
ter behandeling van het statenvoorstel Concept Begroting 2012 Randstedelijke Rekenkamer, 

constaterende dat; 

De provincies in haar begroting vanaf 2012 een korting vanuit het Rijk op het 
provinciefonds dienen te verwerken; 
Door deze verminderde inkomsten de provincie moet bezuinigen; 
De concept begroting 2012 van de Randstedelijke rekenkamer uitgaat van een 
gelijkblijvende bijdrage vanuit de provincie Utrecht en de drie andere provincies welke 
deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling; 

Overwegende dat: 

De provincie Utrecht kritisch zal moeten kijken naar alle bestedingen en vertaling van 
de rijkskorting in het budget van de Randstedelijke rekenkamer; 
De begroting 2012 van de Randstedelijke Rekenkamer slechts voor een gedeelte van 
2012 is ingevuld; 
Dat de provincie Utrecht met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland 
een gemeenschappelijke regeling heeft inzake de Randstedelijke Rekenkamer; 

Verzoeken Provinciale Staten; 

Een afvaardiging vanuit Provinciale Staten in overleg te treden met de andere drie 
deelnemende provincies in de gemeenschappelijke regeling betreffende de 
Randstedelijke Rekenkamer met als doel te komen tot een verlaging van de 
provinciale bijdragen aan de Randstedelijke Rekenkamer die tegemoet komt aan de 
korting op het provinciefonds 

en gaat over tot de orde van de dag 

M. Buitlpg J Versteeg B. Nugteren 
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