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Toezichtregime begroting 2014 

Geachte raad, 

Elk jaar besluiten wij vóór aanvang van het begrotingsjaar of voor uw gemeente repressief of 
preventief begrotingstoezicht geldt. Wij verwijzen u hiervoor naar artikel 203 van de 
Gemeentewet. Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. 
Wij hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren. Preventief 
toezicht is uitzondering. Dit betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen eerst nog door 
ons moeten worden goedgekeurd voordat u tot uitvoering kunt overgaan. 

Besluit: repressief begrotingstoezicht voor 2014 
Wij hebben geconstateerd dat uw begroting voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. 
Daarom hebben wij besloten dat voor uw gemeente voor het jaar 2014 sprake is van repressief 
begrotingstoezicht. De begroting hebben wij voor kennisgeving aangenomen. Wij verzoeken u om 
begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling aan ons toe te sturen. 

Bezoekadres 

Zuid-Hotlandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

Overwegingen 
1. U heeft de begroting en de jaarrekening tijdig toegestuurd, 
2. Uw begroting is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. 
3. Ten slotte hebben wij geconstateerd dat de jaarrekening 2012 structureel in evenwicht is. Zie 

onze brief van 12 juli 2013, met kenmerk PZH-2013-419305735. 

Wettelijk kader/toetsingscriteria 
Ons besluit is gebaseerd op de kaders en criteria genoemd in: 
1. de Gemeentewet; 
2. de Algemene wet bestuursrecht; 
3. het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 
4. het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Zichtbaar toezicht' van februari 2008; 
5. onze begrotingscirculaire van 28 maart 2013, kenmerk PZH-2013-370816533. 
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De criteria om voor het repressieve begrotingstoezicht in aanmerking te komen zijn: 
1. de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 zijn tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 

15 november 2013, ingezonden; 
2. de begroting 2014 is naar ons oordeel in evenwicht of, als dat niet het geval is, in de 

meerjarenraming is aannemelijk gemaakt dat dit evenwicht uiterlijk in 2017 tot stand zal 
worden gebracht. 

Wij bedoelen met.evenwicht 'structureel en reëel evenwicht'. Hiervan is sprake indien, op basis 
van het bestaande beleid en het aanvaarde vastgestelde nieuwe beleid, de structurele lasten 
worden gedekt door structurele baten. Daarbij dienen de begroting en de meerjarenraming 
uiteraard volledig en reëel te zijn. 

Opmerkingen naar aanleiding van ons onderzoek 

Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 
Wij zijn van oordeel dat de begroting 2014 ih evenwicht is. U presenteert eveneens een sluitende 
meerjarenraming, ervan uitgaande dat de verwachte besparingen door samenwerking met de 
gemeenten Barendrecht en Ridderkerk daadwerkelijk gerealiseerd worden. Voor deze voordelen 
heeft u stelposten opgenomen die nog nader moeten worden uitgewerkt. U verwacht dat door de 
samenwerking van de drie BAR-gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling BAR-
organisatie een efficiencyvoordeel van 10% is te behalen op de bedrijfsvoeringskosten. Hoewel 
de stelposten nog niet concreet zijn uitgewerkt, zijn wij van oordeel dat het hier gaat om harde 
taakstellingen die als zodanig op de budgetten in mindering kunnen worden gebracht. Wij gaan er 
dan ook van uit dat de BAR-organisatie de financiële taakstelling daadwerkelijk gaat realiseren, 
waardoor uw bijdragen aan deze organisatie dienovereenkomstig zullen worden verlaagd. Het is 
van belang dit proces nauwlettend te bewaken en, indien noodzakelijk, tijdig tot bijsturing over te 
gaan. 

De overige bezuinigingsvoorstellen zijn wel concreet benoemd en verdeeld over de programma's. 
Ons is gebleken dat op diverse momenten gedurende het jaar monitoring plaatsvindt en dat u 
tijdig op zoek gaat naar alternatieve ombuigingen. Wij adviseren u om hiermee door te gaan en 
ons op de hoogte te houden van de voortgang en het verdere verloop van de 
bezuinigingsoperatie. 

Financiële begroting 
De financiële begroting en meerjarenraming zijn nog niet conform het BBV, omdat enkele 
verplichte onderdelen ontbreken. Het BBV geeft de gemeente in ruime mate de vrijheid haar 
begroting in te richten. De begroting dient volgens deze voorschriften echter wel aan een aantal 
minimumeisen te voldoen. Wij verzoeken u extra aandacht hieraan te besteden bij het opstellen 
van uw begroting 2015. 

Overige aandachtspunten 

Gemeenfe/bnds 
Bij de ramingen in uw begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 bent u uitgegaan van de 
meicirculaire gemeentefonds 2013 van de minister van BZK. Wij gaan ervan uit dat u de gevolgen 
van de septembercirculaire gemeentefonds 2013 zo snel als mogelijk zult verwerken. 
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Realistische programmering van woon- en werklocaties 
Momenteel wordt door samenwerkende gemeenten en door ons gewerkt aan nieuwe 
regionale programma's voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties. Dit kan ertoe leiden 
dat in verschillende gemeenten ontwikkelingen vertraagd of niet zullen plaatsvinden in de 
komende jaren. Dit heeft veelal financiële consequenties voor gemeenten. Wij vragen u in de 
begroting transparant te zijn over hoe uw aannames zich verhouden tot realistische, 
regionale programmering van woon- en werklocaties binnen provinciale beleidskaders. 
Daarbij is transparantie nodig over de verhouding tussen programma's, de 
woningbehoefteraming en behoefteramingen voor bedrijventerreinen, kantoren en 
detailhandel. Tévens verzoeken wij ü de aanharhés in de grondexploitatie over de 
ontwikkeling van programma's voor woningbouw en werklocaties aantoonbaar aan te sluiten 
op de faseringsafspraken op langere termijn. Deze afspraken maken deel uit van de 
regionale programmering. Risico's zullen transparant in beeld gebracht moeten worden. 

Decentralisaties 
Zowel door gemeenten als door het Rijk wordt momenteel gewerkt aan de invoering van de 
decentralisaties. Aan rijkszijde staan de komende maanden in het teken van de behandeling 
van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. 
Deze wetten zullen de gemeenten een duidelijker beeld geven over dë taken en 
verantwoordelijkhédèn en over dé'met de'decentralisatiés gemoeide ' 
ombuigingstaakstellingen en budgetten. Wij verzoeken u om zo goed mogelijk inzicht te 
geven in de financiële gevolgen en risico's die de decentralisaties van rijkstaken voor u als 
gemeente betekenen. 

Paragraaf Verbonden Partijen 
Het BBV is in 2013 aangescherpt voor wat betreft de paragraaf Verbonden Partijen. 
Medeoverheden brengen in toenemende mate taken onder bij verbonden partijen, bijvoorbeeld 
door deelname in gemeenschappelijke regelingen en door het (mede) oprichten van 
overheidsbedrijven. Ook uw gemeente participeert in diverse externe partijen. Het is daarom 
van belang dat u een goed inzicht heeft in het financiële belang en daarmee samenhangende 
risico's. 

Interbestuurlijk Toezicht 
Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Met deze wet is 
het interbestuurlijk toezicht op de gemeenten vereenvoudigd. De verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van wettelijke taken ligt in eerste instantie bij de gemeenten zelf en wel bij het college 
van Burgemeester en Wethouders dat verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. 
Uitgaande van vertrouwen in en zelfsturing van gemeenten wordt door ons de informatie over en 
het toezicht op de wettelijke taakbehartiging door gemeenten op een aantal domeinen geregeld in 
de bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht die uw gemeente en de provincie in 2013 
hebben gesloten. 

Financieel toezicht is een specifieke toezichttaak van de provincie met zijn eigen 
toezichtinstrumenten. Daarbij is het van belang te weten dat het financieel toezicht op de 
gemeenten wel onderdeel uitmaakt van de bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht. 
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Jaarlijks wordt van uw gemeente gevraagd om informatie te verstrekken over de lopende 
begroting en meerjarenbegroting in de eigen 'Staat van gemeente'. Meer informatie kunt u vinden 
in de toegezonden brief hierover, d.d. 4 juni 2013, kenmerk PZH-2013-386133767. Wanneer u 
vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar vermeld bovenin deze 
brief. 

Tot slot 
Wij ontvangen graag vóór 1 mei 2014 uw reactie op deze brief. 
Wij hebben een afschrift van deze brief aan het College van Burgemeester en Wethouders 
gezonden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

Mw. drs. A.M. de Wit MPA 
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Afschrift aan: 

- Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard 
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