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Onderwerp 
Zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer 2023 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 van de Randstedelijke 
Rekenkamer; 

2. Geen zienswijze op de concept begroting 2023 van de Randstedelijke Re-
kenkamer in te dienen; 

3. De bestuurder/ directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels 
bijgevoegde brief over de onder 2 genomen besluit te informeren.   

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Niet van toepassing. 
 
3. Eerdere behandeling  
Op 12 april 2022 hebben Provinciale staten de concept begroting 2023 van de 
Randstedelijke Rekenkamer (RRK) ontvangen. Deze is samen met de aanbie-
dingsbrief, de vastgestelde jaarrekening en eerste begrotingswijziging van 2022 
opgenomen op de Lijst Ingekomen Stukken (week 15) van Provinciale Staten. Vo-
rig jaar is in de Statenvergadering van 9 juni 2021 de zienswijze op de begroting 
2022 behandeld. 
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Conform artikel 48, lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kunnen 
Provinciale Staten hun zienswijze ten aanzien van deze concept begroting 
aan de RRK kenbaar maken. 

 
5. Verdere behandeling PS 
Na besluitvorming door Provinciale Staten ontvangt de bestuurder/directeur van 
de RRK het bericht van geen zienswijze. Vervolgens stelt de RRK de begroting 
vast en stuurt deze toe aan de Staten van de vier deelnemende provincies en 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 
Verdere behandeling in Provinciale Staten volgt later dit jaar in de vorm van een 
begrotingswijziging na het vormgeven van een concreet onderzoeksprogramma 
2023 en voor de doorwerking van de meicirculaire van het provinciefonds en de 
indexering van het Centraal Plan Bureau in september.  
 
6. Korte toelichting op voorstel 
De concept begroting 2023 bevat de algemene beleidsmatige en financiële 
kaders voor 2023.  

 
In de Beleidsbegroting is één programma opgenomen. Dit betreft een globaal 
onderzoeksprogramma waarin nog geen concrete onderzoeken zijn opgenomen. 
De RRK biedt een concreet onderzoeksprogramma met de 1e begrotingswijziging 
2023.  

 
In de Financiële begroting is de uiteenzetting van de financiële positie en de 
meerjarenraming opgenomen. De voorgestelde bijdrage van de Provincie Flevo-
land bedraagt voor het begrotingsjaar 2023 bruto € 309.734 inclusief de voor de 
provincies compensabele BTW. De nettobijdrage van de provincie wordt geschat 
op circa € 258.473. De bijdragen van de provincies aan de structurele begroting 
nemen met 3,3% toe ten opzichte van de begroting 2022. 
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7. Beoogd effect 
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze op 
de concept begroting 2023 van de RRK te formuleren. 
 
8. Argumenten 
De gevraagde Flevolandse netto bijdrage (ca. € 258.473) voor 2023 is passend binnen de provinciale 
begroting opgenomen meerjarenraming en de meerjarenraming van de RRK toont een structureel 
sluitende begroting. 
 
9. Kanttekeningen 
Er dient een aanvullende bestemmingsreserve te worden gevormd voor eventuele kosten na afloop 
van de benoemingstermijn van de bestuurder/directeur. Een dergelijke bestemmingsreserve zou 
door de vier PS-en moeten worden ingesteld. De Rekenkamer is voornemens een integraal voorstel 
te doen bij de begrotingswijziging 2023 die eind 2022 zal worden opgesteld. De voorbereiding 
hierop zal worden afgestemd met de subcommissie ten behoeve van bestuurlijke zaken en indien 
nodig voor besluitvorming worden voorgelegd bij de vier PS-en. Bij de jaarafsluiting van 2021 is al-
vast het restant van de bestemmingsreserve bestuurlijke vernieuwing en het niet uitgeputte deel 
van de begroting 2021 gestort in een nieuwe bestemmingsreserve Risicodragerschap vier PS-en in-
zake bestuurder/directeur. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 
nummer: 

Bijgevoegd of periode 
ter inzage 

Begeleidende brief jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 
en begroting 2023 

2946152 Bijgevoegd 

Concept Begroting 2023 Randstedelijke Rekenkamer voor ziens-
wijze 

2946155 Bijgevoegd 

Brief aan RRK met genomen besluit begroting 2023 2947460 Bijgevoegd 
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