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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 11 juni 2018
Onderwerp: Conceptbegroting 2019 Randstedelijke Rekenkamer
Kenmerk:
Bijlagen:
Ontwerpbesluit
1.

Conceptbegroting 2019 Randstedelijke Rekenkamer
Begeleidende brief directeur Randstedelijke Rekenkamer
Inleiding
De Randstedelijke Rekenkamer (hierna: RR) opgericht bij gemeenschappelijke regeling
door Provinciale Staten van de provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en NoordHolland heeft de conceptbegroting 2019 opgesteld. Onder verwijzing naar
artikel 48, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen Provinciale Staten
hun zienswijze op de conceptbegroting uitbrengen.

2.

Inhoud
Zoals kenbaar gemaakt bij de toezending van de Jaarstukken 2017 op 29 maart jl.
ontvangt u dit jaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2019 in de
vorm van bijgevoegde conceptbegroting 2019 die u anders pas later in het jaar zou
ontvangen.

3.

Proces/procedure
Provinciale Staten worden verzocht uiterlijk 7 juni hun zienswijze aan de
directeur/bestuurder van de RR kenbaar te maken. Deze brief kwam echter te laat
binnen voor agendering in de april-vergadering van de commissie. Agendering in de
mei-vergadering van de commissie betekent dat pas op 11 juni Provinciale Staten een
besluit kunnen nemen. De directeur/bestuurder zal worden geïnformeerd dat de
deadline van 7 juni niet gehaald wordt, en zal voor 7 juni al wel over de uitkomsten van
de commissievergadering geïnformeerd worden.

4.

Voorstel
Ik stel u voor te besluiten overeenkomstig het ontwerpbesluit.

Haarlem, 19 februari 2018

1

2015

2

H.W. Struben,

voorzitter commissie Mobiliteit en Financiën

P. Koekoek,

wnd. griffier commissie
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Ontwerpbesluit

Nr. …

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van de voorzitter van de Statencommissie Mobiliteit en Financiën

Besluiten
1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij de bestuurder/directeur van de
Randstedelijke Rekenkamer een zienswijze in te dienen betreffende de
conceptbegroting 2019 van de Randstedelijke Rekenkamer en instemmend te reageren.
Haarlem, 11 juni 2018
Provinciale staten van Noord-Holland,

,voorzitter

,Statengriffier
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