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Geachte ontvanger, 

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie. 
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Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Jeugdhulp Rijnmond 
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Ons kenmerk 

PZH-2015-535242968 
DOS-2015-0005940 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

Begroting 2016 

Geacht bestuur, 

Op 11 september 2015 hebben wij de begroting 2016 van uw gemeenschappelijke regeling 
ontvangen. 

Repressief begrotingstoezicht voor 2016 
Wij hebben geconstateerd dat uw begroting structureel en reëel in evenwicht is. Op grond hiervan 
is er voor uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2016 sprake van repressief 
begrotingstoezicht. De begroting hebben wij voor kennisgeving aangenomen. Wij verzoeken u om 
begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling naar ons toe te sturen. 

Het begrotingstoezicht is gebaseerd op de kaders en criteria genoemd in: 
1. de Gemeentewet; 
2. de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
3. de Algemene wet bestuursrecht; 
4. het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 
5. het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'kwestie van evenwicht' van juni 2014; 
6. onze begrotingscirculaire van 2 maart 2015, kenmerk PZH-2015-508102454. 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplem 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen bij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

Resultaat onderzoek 
De begroting is niet binnen de wettelijke termijn van 1 augustus 2015 ingezonden. Echter, wij 
hebben besloten voor uw begroting 2016 maatwerk toe te passen. Dit houdt in dat wanneer de 
begroting 2016 uiterlijk15 september 2015 is ingediend, uw regeling nog in aanmerking komt voor 
het repressieve begrotingstoezicht 2016. Uw regeling heeft hieraan voldaan. 

Verschuiving van Inkoop 
Uw regeling verwacht lagere kosten in 2017 door verschuivingen van regionale naar lokale 
inkoop. Om inkoop verschuivingen te realiseren dient u uw beleidskeuzes te veranderen. Wij 
verzoeken u de aanpassingen van uw beleidskeuzes inzichtelijk te maken in uw rapportages. Ook 
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verwachten wij dat u de deelnemende gemeenten regelmatig actief informeert over deze 
beleidswijzigingen en de eventuele financiële consequenties hiervan. 

Voorschriften BBV 
Bij ons onderzoek hebben wij geconstateerd dat uw begroting nog niet volledig voldoet aan de 
voorschriften van het BBV. U heeft geen meerjarenraming 2017-2019 opgesteld. Wij gaan er 
vanuit dat u bij de begroting 2017 ook een meerjarenraming 2018-2020 zult opnemen. 

Tot slot 
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot 
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Gemeenteraden van de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den Ijssel, 
Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, 
Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne. 
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