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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 20 januari 2020
Onderwerp: Concept 1e begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer
Kenmerk: 1335242
Bijlagen:
- Ontwerpbesluit
- Concept 1e begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer
- Begeleidende brief directeur Randstedelijke Rekenkamer

1.

Inleiding
De Randstedelijke Rekenkamer (hierna: RR) opgericht bij gemeenschappelijke regeling
door Provinciale Staten van de provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en NoordHolland heeft de concept 1e begrotingswijziging 2020 opgesteld. Onder verwijzing naar
artikel 48, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen Provinciale Staten
hun zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 uitbrengen.

2.

Inhoud
In deze begrotingswijziging is het geactualiseerde onderzoeksprogramma van de RR
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.
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 om 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
provincie vergelijkende onderzoeken in het onderzoeksprogramma op te nemen:
Bodemdaling, OV- concessies, Waterkwaliteit en Fietsbeleid.
In de begrotingswijziging is ook het voor de provincie Noord-Holland uit te voeren
onderzoek Kwaliteit uitvoering VTH–taken bij Tata Steel en Harsco opgenomen waarvan
de oplevering in het 2e kwartaal 2020 wordt verwacht.
In deze begrotingswijziging, is op basis van de Macro Economische Verkenning 2020,
de definitieve bijdrage voor de deelnemende provincies over 2020 opgenomen.

3.

Proces/procedure
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Provinciale Staten worden verzocht uiterlijk 6 februari 2020 hun zienswijze aan de
directeur/bestuurder van de RR kenbaar te maken. Agendering in de Statencommissie
Economie, Financiën en Bestuur van 20 januari 2020 betekent dat Provinciale Staten op
3 februari 2020 een besluit kunnen nemen waarmee de deadline voor het indienen van
een zienswijze gehaald kan worden.
4.

Voorstel
Ik stel u voor te besluiten overeenkomstig het ontwerpbesluit.

S.A. Doevendans,

M.C.A. de Zwart,

2

voorzitter Statencommissie Economie, Financiën
en Bestuur

commissiegriffier Economie, Financiën en Bestuur
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Ontwerpbesluit

Nr. 04-2020

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelet op artikel 48, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

gelezen de voordracht van de voorzitter van de Statencommissie Economie,
Financiën en Bestuur van 20 januari 2020;

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 concept 1e
begrotingswijziging 2020 van de Randstedelijke Rekenkamer en instemmend te
reageren.

Haarlem, 3 februari 2020,
Provinciale Staten van Noord-Holland,

, voorzitter

, statengriffier
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