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Onderwerp 
Statenvoorstel zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer  
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2020 van de Randstedelijke 
Rekenkamer; 

2. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2019 van de Randste-
delijke Rekenkamer; 

3. Geen zienswijze op de concept begroting 2020 van de Randstedelijke Re-
kenkamer in te dienen; 

4. Geen zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019 van de Randstede-
lijke Rekenkamer in te dienen; 

5. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels bij-
gevoegde brief over het onder 3 & 4 genomen besluit te informeren. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Niet van toepassing. 
 
3. Eerdere behandeling  

Op 12 april 2019 hebben Provinciale Staten de concept begroting 2020 en de 
eerste begrotingswijziging 2019 van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) ont-
vangen. Deze is samen met de aanbiedingsbrieven opgenomen op de Lijst In-
gekomen Stukken (week 16) van Provinciale Staten. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Conform artikel 48, lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen kunnen 
Provinciale Staten hun zienswijzen ten aanzien van deze concept begroting 
en eerste begrotingswijziging aan de RRK kenbaar maken. Daarna zal de RRK 
de begroting vaststellen en toesturen aan de Staten van de vier deelnemende 
provincies en aan het Ministerie van BZK. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Dit statenvoorstel staat geagendeerd voor de Integrale adhoc commissie van 
15 mei 2019 en voor Provinciale Staten van 29 mei 2019. Het besluit zal na de 
PS vergadering worden gecommuniceerd naar de bestuurder/directeur van de 
RRK. Op 20 mei is een inwerksessie “Benut je Rekenkamer” gepland. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De concept begroting 2020 bevat de algemene financiële en beleidsmatige 
kaders voor 2020. De voorgestelde bijdrage van de Provincie Flevoland be-
draagt voor begrotingsjaar 2020 bruto € 295.818 inclusief de voor de provin-
cies compensabele BTW. De nettobijdrage van de provincie valt circa 16,5% 
lager uit (ca. € 247.008). 
In de begrotingswijziging 2019 is het geactualiseerde onderzoeksprogramma 
opgenomen en is, op basis van de Macro Economische Verkenning 2019, de 
definitieve bijdrage voor de deelnemende provincies over 2019 opgenomen, 
nl. € 288.919 incl. BTW (netto raming ca. € 241.100). Het bedrag wijkt nau-
welijks af van het genoemde bedrag bij de behandeling van de conceptbegro-
ting 2019 in april 2018 (€ 289.000). 
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7. Beoogd effect 
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze op de concept begro-
ting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2019 van de RRK te formuleren. 

 
8. Argumenten 

De concept begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2019 van de Randstedelijke Reken-
kamer is BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) conform. De bijdragen zijn gedekt binnen 
de begroting van Flevoland.  

 
9. Kanttekeningen 

Niet van toepassing 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Bijlage 1: Brief RRK concept 1e begrotingswijziging 2019 2412778 Ja 
Bijlage 2: Concept 1ste Begrotingswijziging 2019 RRK   2412783 Ja 
Bijlage 3: Brief RRK concept begroting 2020 2412780 Ja 
Bijlage 4: Concept begroting 2020 RRK  2412782 Ja 
Bijlage 5: Brief aan RRK met genomen besluit  2412851 Ja 

  


	1
	Onderwerp
	1. Beslispunten
	2. Doelstelling programmabegroting
	3. Eerdere behandeling
	4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
	5. Verdere behandeling PS
	6. Korte toelichting op voorstel
	7. Beoogd effect
	8. Argumenten
	9. Kanttekeningen
	10. Bijlagen


