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Agendapunt

1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de concept-eerste begrotingswijziging 2020 van de
Randstedelijke Rekenkamer
2. Geen zienswijze op de concept-eerste begrotingswijziging 2020 van de
Randstedelijke Rekenkamer in te dienen;
3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer middels bijgevoegde brief over het onder 2 genomen besluit te informeren.
2. Doelstelling programmabegroting

Niet van toepassing.
3. Eerdere behandeling

Provinciale Staten hebben op 15 mei jl. kennis genomen van de conceptbegroting 2020 en besloten geen zienswijze in te dienen.

Lelystad

17 december 2019
Registratienummer

2528820
Afdeling/Bureau

SGR
Portefeuillehouder

N.v.t.
----------------------------Routing

Statenvoorstel Statengriffie

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 eerste begrotingswijziging aan de RRK kenbaar maken. Daarna zal de RRK de 1ste begrotingswijziging 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 januari 2020 en voor Provinciale Staten van 29 januari 2020. Het besluit
zal na de PS vergadering worden gecommuniceerd naar de bestuurder/directeur van de RRK.
6. Korte toelichting op voorstel

Op 14 november jl. is met de Programmaraad besproken dat in het kader van
het onderzoeksprogramma 2020 de Rekenkamer op korte termijn kan starten
met één nieuw onderzoek en dat er in het voorjaar van 2020 ruimte is voor
twee nieuwe onderzoeken. De Programmaraad werd daarom gevraagd uit de
voorliggende shortlist met negen onderwerpen er drie te prioriteren. Nadat
de leden per provincie hun top-3 bekend hadden gemaakt volgde een gedachtewisseling over elkaars top-3 en zijn de argumenten voor en tegen uitgewisseld. Na deze gedachtewisseling adviseerde de Programmaraad om vier onderzoeken in het onderzoeksprogramma op te nemen: Bodemdaling, OV- concessies, Waterkwaliteit en Fietsbeleid. In deze begrotingswijziging is ons geactualiseerde onderzoeksprogramma voor 2020 opgenomen.
Om duidelijk te maken wat precies is aangepast ten opzichte van de primitieve begroting, is een samenvatting van toevoegingen en/of wijzigingen opgenomen.
De bijdrage van de Provincie Flevoland bedraagt voor begrotingsjaar 2020
bruto € 295.818 inclusief de voor de provincies compensabele BTW. De nettobijdrage van de provincie valt circa 16,5% lager uit (ca. € 247.008).
Na de eerste begrotingswijziging is de bijdrage € 296.475 inclusief de voor de
provincies compensabele BTW. De nettobijdrage van de provincie valt circa
16,5% lager uit (ca. € 247.400).
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7. Beoogd effect

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

De eerste begrotingswijziging 2020 van de Randstedelijke Rekenkamer 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

Bijgevoegd of peri-

nummer:

ode ter inzage

Brief RRK aan Provincie: Concept 1e begrotingswijziging 2020

2532215

Concept 1ste begrotingswijziging 2020 RRK voor zienswijze

2532217

Reactiebrief aan RRK met genomen besluit

2528846

