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Onderwerp 
Eerste begrotingswijziging 2023 Randstedelijke Rekenkamer  
 
1. Beslispunten 

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

2. Geen zienswijze op de concept eerste begrotingswijziging 2023 van de 
Randstedelijke Rekenkamer in te dienen; 

3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels bij-
gevoegde brief over het onder 2 genoemde besluit te informeren. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Niet van toepassing. 
 
3. Eerdere behandeling  

Op 25 mei 2022 hebben uw Staten kennisgenomen van de concept begroting 
2023 van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) en besloten geen zienswijze in 
te dienen. Op 14 december 2022 hebben uw Staten vervolgens overeenkom-
stig besloten op het Statenvoorstel naar een toekomstbestendige RRK. Een 
gelijkluidend voorstel is besloten in de Provinciale Staten van Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland, inhoudende dat gezamenlijk de bijdragen 
aan de RRK, structureel word verhoogd met € 250.000. De structurele verho-
ging is opgenomen in de concept eerste begrotingswijziging 2023 welke uw 
Staten op 16 december 2022 van de RRK hebben ontvangen. Deze is samen 
met de aanbiedingsbrief opgenomen op de Lijst Ingekomen Stukken (week 2) 
van Provinciale Staten. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Volgens artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen 
uw Staten een zienswijze over de begroting(swijziging) kenbaar maken. De 
RRK verzoekt om uiterlijk 10 maart 2023 de zienswijze kenbaar te maken op 
de concept eerste begrotingswijziging 2023. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Het besluit wordt gecommuniceerd naar de bestuurder/directeur van de 
RRK. Daarna stelt de RRK de eerste begrotingswijziging 2022 vast en stuurt 
deze toe aan de Staten van de vier deelnemende provincies en aan de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

In de eerste begrotingswijziging is het geactualiseerde onderzoeksprogram-
ma opgenomen, de structurele bijdragen voor de toekomstbestendige RRK 
verwerkt en zijn de definitieve indexcijfers van de Marco Economische Ver-
kenningen van het CPB van september 2022 verwerkt. 
 
Het onderzoeksprogramma is tot stand gekomen op grond van de inbreng 
van de programmaraad. De RRK heeft vervolgens de planning en geraamde 
kosten van de onderzoeken (Circulaire economie, Windpark Hanze, Omge-
vingswet, Ondersteuning volksvertegenwoordigers en overige onderzoeken 
naar de verkiezingen) inzichtelijk gemaakt in de eerste begrotingswijziging 
2023. Om duidelijk te maken wat precies is aangepast ten opzichte van de 
primitieve begroting, is een samenvatting van toevoegingen en/of wijzigin-
gen opgenomen in hoofdstuk 2 van de begrotingswijziging. De Flevolandse 
bijdrage komt daarmee op netto € 263.479. Het bedrag is hoger dan het ge-
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noemde bedrag bij de behandeling van de conceptbegroting 2023 in mei 2022 (€ 258.473) en 
past binnen het budget. 

 
7. Beoogd effect 

Uw Staten in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze op de eerste begrotingswijzi-
ging 2023 van de RRK te formuleren. 

 
8. Argumenten 

2.1 De eerste begrotingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer is de financiële verta-
ling van het aangenomen Statenvoorstel naar een toekomstbestendige RRK en het onderzoeks-
plan zoals aan de Programmaraad is voorgelegd. 

 
2.2 De Flevolandse bijdrage aan de RRK past binnen het budget zoals door uw Staten is vastge-
steld met de Programmabegroting 2023 van de Provincie Flevoland. 

 
9. Kanttekeningen 

De eerste begrotingswijziging 2023 van de RRK is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het 
Statenvoorstel naar een toekomstbestendige RRK en de bijdragen aan de RRK structureel te ver-
hogen.  

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Brief RRK aan Provincie: concept 1ste begrotingswijziging 2023  3065175 Bijgevoegd 

Concept 1ste begrotingswijziging 2023 RRK voor zienswijze 3065177 Bijgevoegd 

Brief aan RRK: Reactie op eerste begrotingswijziging 2023 3064796 Bijgevoegd 

Statenvoorstel naar een toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer 3005591 Bijgevoegd 
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