Statenvoorstel
1

*2590204*
Provinciale Staten

Onderwerp

Zienswijze begroting Randstedelijke Rekenkamer 2021

27 mei 2020
Agendapunt

1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de concept begroting 2021 van de Randstedelijke
Rekenkamer;
2. Geen zienswijze op de concept begroting 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer in te dienen;
3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels bijgevoegde brief (bijlage 3) over het onder 2 genomen besluit te informeren.
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3. Eerdere behandeling

Op 3 april 2020 hebben Provinciale Staten de concept begroting 2021 van de
Randstedelijke Rekenkamer (RRK) ontvangen. Deze is samen met de aanbiedingsbrief opgenomen op de Lijst Ingekomen Stukken (week 15) van Provinciale Staten. In de Statenvergadering van 29 mei 2019 is de zienswijze op de
begroting 2020 behandeld.
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.
5. Verdere behandeling PS

Het besluit zal na de PS vergadering worden gecommuniceerd naar de bestuurder/directeur van de RRK. Daarna zal de RRK de begroting vaststellen en
toesturen aan de Staten van de vier deelnemende provincies en aan het Ministerie van BZK.
6. Korte toelichting op voorstel

De concept begroting 2021 bevat de algemene financiële en beleidsmatige
kaders voor 2021. De voorgestelde bijdrage van de Provincie Flevoland bedraagt voor begrotingsjaar 2021 bruto € 304.637 inclusief de voor de provincies compensabele BTW. De nettobijdrage van de provincie valt circa 16,5%
lager uit (ca. € 255.372).
7. Beoogd effect

Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze op
de concept begroting 2020 en de eerste begrotingswijziging 2019 van de RRK
te formuleren.
8. Argumenten

De concept begroting 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer is BBV (Besluit
Begroting en Verantwoording) conform. De bijdrage is gedekt binnen de begroting van Flevoland.
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9. Kanttekeningen

Voor de prijsindexering dient de Rekenkamer gebruik te maken van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het CPB, die pas in september 2020 openbaar wordt gemaakt. De Randstedelijke Rekenkamer maakt daarom gebruik van de indexcijfers uit het Centraal Economisch Plan
van het CPB die dateren van dinsdag 17 maart 2020 in de eerste week van de ingrijpende maatregelen vanwege het coronavirus. Voor deze begroting zijn dit dus de meest actuele indexcijfers, maar het is onzeker in welke mate deze zullen afwijken van de MEV-cijfers van september
dit jaar.
Voor de Salarissen en sociale lasten is de indexering 3,0% en voor de Overige overheadkosten is
de indexering 1,7%. De bijdragen van de provincies aan de structurele begroting nemen hierdoor
met 2,8% toe. Na het verschijnen van de Macro Economische Verkenning in september zal de Rekenkamer in het najaar van 2020 met een begrotingswijziging komen, waarin de definitieve indexcijfers worden verwerkt.
De verdeling van de kosten over de vier deelnemende provincies dient te worden gebaseerd op
gegevens uit de meicirculaire provinciefonds 2020. Aangezien deze gegevens bij het opstellen
van deze concept begroting nog niet beschikbaar zijn, is uitgegaan van de meicirculaire provinciefonds 2019.
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