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Onderwerp 
Eerste begrotingswijziging 2021 Randstedelijke Rekenkamer 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de concept eerste begrotingswijziging 2021 van de 
Randstedelijke Rekenkamer; 

2. Geen zienswijze op de concept eerste begrotingswijziging 2021 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 27 mei 2020 hebben Provinciale Staten hebben kennis genomen van de 
concept begroting 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) en besloten 
geen zienswijze in te dienen. Op 21 januari 2021 hebben Provinciale Staten 
de concept eerste begrotingswijziging 2021 van de (RRK) ontvangen. Deze is 
samen met de aanbiedingsbrief opgenomen op de Lijst Ingekomen Stukken 
(week 3) van Provinciale Staten. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Volgens artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen 
Provinciale  Staten hun zienswijze over de begroting kenbaar maken. De RRK 
verzoekt om uiterlijk 2 april a.s. de zienswijze kenbaar te maken op de con-
cept eerste begrotingswijziging 2021. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Het besluit zal worden gecommuniceerd naar de bestuurder/directeur van de 
RRK. Daarna zal de Randstedelijke Rekenkamer de eerste begrotingswijziging 
2021 vaststellen en deze terstond toesturen aan de Staten van de vier deel-
nemende provincies en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

In de eerste begrotingswijziging 2021 is het geactualiseerde onderzoekspro-
gramma opgenomen en is, op basis van de Macro Economische Verkenning 
2021, de definitieve bijdrage voor de deelnemende provincies over 2021 op-
genomen. 
Het aan de programmaraad voorgelegde onderzoeksprogramma heeft geen 
reacties opgeleverd. De Rekenkamer heeft vervolgens de planning en ge-
raamde kosten van de onderzoeken Opvolging aanbevelingen, Bescherming 
drinkwaterbronnen, Meeslouwerplas en VRT Utrecht inzichtelijk gemaakt in 
deze eerste begrotingswijziging 2021. In het voorjaar van 2021 wordt nader 
uitgewerkt hoe en wanneer invulling kan worden gegeven aan de andere on-
derzoeksonderwerpen OV-concessies Utrecht en Flevoland, Bodemdaling en 
Fietsbeleid. In de tweede helft van 2021 is nog ruimte voor nieuw onderzoek. 
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Om duidelijk te maken wat precies is aangepast ten opzichte van de primitieve begroting, is een 
samenvatting van toevoegingen en/of wijzigingen opgenomen. 
De definitieve bijdrage voor Flevoland is €296.785 incl. BTW (netto raming ca. € 247.700).   
Het bedrag is lager dan het genoemde bedrag bij de behandeling van de conceptbegroting 2021 
in mei 2020 (€ 304.637 incl. BTW). 
 

7. Beoogd effect 
Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze op de eerste begro-
tingswijziging 2021 van de RRK te formuleren.  

 
8. Argumenten 

De eerste begrotingswijziging 2021 van de RRK is conform het Besluit Begroting en Verantwoor-
ding (BBV). De bijdragen zijn gedekt binnen de Programmabegroting 2021 van Flevoland. 

 
9. Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of peri-

ode ter inzage 

Brief RRK aan Provincie: concept 1ste begrotingswijziging 2021  2734423 Bijgevoegd 

Concept 1ste begrotingswijziging 2021 RRK voor zienswijze 2749228  Bijgevoegd 

Brief aan RRK Reactie op eerste begrotingswijziging 2021 2738664 Bijgevoegd 
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