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Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2014 Randstedelijke Rekenkamer   

 
Geachte mevrouw Hoenderdos, 
 
Bij brief van 23 september 2014 verzoekt u ons een zienswijze kenbaar te maken op de Concept 1e 
Begrotingswijziging 2014 van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK). Provinciale Staten hebben deze 
begrotingswijziging besproken in zijn vergadering van 26 november jongstleden en maken hierop de 
volgende zienswijze aan u kenbaar. 
 
In 2011 hebben provinciale Staten van Flevoland een motie aangenomen, waarin is aangegeven dat 
er overleg zou dienen plaats te vinden met de vier bij de RRK betrokken provincies, met als doel te 
komen tot een verlaging van de provinciale bijdrage aan de RRK van 20%. Ondanks dat genoemd 
overleg niet heeft geleid tot het door ons gewenste resultaat, hebt u in de begrotingen in de jaren 
hierna een bezuiniging doorgevoerd. Wij waarderen het dat u hiermee gedeeltelijk aan de wensen 
van de staten van Flevoland tegemoet bent gekomen. In uw Begroting 2014 geeft u aan dat 
inmiddels tot en met 2014 een bezuiniging is gerealiseerd van 10%. 
Wij staan echter nog steeds op het standpunt dat onze bijdrage aan de RRK verder omlaag zou 
dienen te worden gebracht en met 20% zou moeten worden verminderd ten opzichte van 2011. In 
onze zienswijze op de Begroting 2014 RRK hebben wij eveneens aandacht gevraagd voor de door ons 
gewenste bezuiniging op onze bijdrage. 
 
In dit licht hebben wij bedenkingen tegen de in de 1e begrotingswijziging aangegeven 
overschrijding van de primitieve begroting 2014 met € 5.000. Weliswaar is het een beperkt 
bedrage, maar in het licht van de door ons gewenste bezuiniging achten wij dit een ongewenst 
signaal. 
 
In de 1e Begrotingswijziging RRK gaat u tevens in op ontstane vacatureruimte en het als gevolg 
hiervan noodzakelijke externe inhuur. Het bedrag dat hiervoor nu in de begrotingswijziging wordt 
opgevoerd, te weten €176.000, is bijna € 130.000 hoger dan in de primitieve begroting 2014 was 
geraamd. 
Wij hadden het meer voor de hand liggend gevonden als de vacatureruimte zou hebben geleid tot 
een beperktere externe inhuur en minder onderzoeken. Immers, de Gemeenschappelijke Regeling 
Randstedelijke Rekenkamer biedt u die ruimte: er is sprake van vier tot acht uit te voeren 
onderzoeken per jaar. 
 
Wij hebben dan ook bedenkingen tegen de hoogte van de kosten die worden geraamd voor de 
externe inhuur. Wij verzoeken u tevens in de komende begrotingen een beperkter aantal 
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onderzoeken uit te voeren. Hierdoor wordt het mogelijk de door Provinciale Staten van Flevoland 
gewenste bezuiniging van 20 % ten opzichte van 2011 te realiseren. 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
 
 
 
 
 
 
griffier                                            voorzitter 
 
 


