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het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor

Begroting 2017 en jaarrekening 2015

Geacht bestuur,

Op 13 juli 2016 hebben wij de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 van uw 
gemeenschappelijke regeling ontvangen. In deze brief besteden wij aandacht aan uw begroting 
en jaarrekening. Naar aanleiding van ons onderzoek komen wij tot de volgende opmerkingen.

Besluit toezichtregime begroting 2017: repressief toezicht

Voor uw gemeenschappelijke regeling geldt voor het jaar 2017 het repressieve toezicht. Dit houdt 
in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen 
niet vooraf goed te keuren. Wij verzoeken u om begrotingswijzigingen binnen twee weken na 
vaststelling naar ons toe te sturen. De begroting en de jaarrekening hebben wij voor kennisgeving 

aangenomen.

Resultaat onderzoek

Door het ontbreken van een overzicht van incidentele baten en lasten, was het tijdens ons 
onderzoek niet mogelijk vast te stellen in hoeverre er sprake is van reëel en structureel 
begrotingsevenwicht. Echter, nagenoeg alle baten hebben een structureel karakter, wat betekent 
dat zowel structurele als incidentele lasten door structurele middelen zijn gedekt.
Ambtelijk zijn er afspraken gemaakt om het inzicht bij begroting 2018 te verbeteren. Om deze 
redenen hebben wij besloten dat uw gemeenschappelijke regeling voor het komende 
begrotingsjaar onder repressief toezicht kan worden geplaatst
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Specifieke opmerkingen voor uw gemeenschappelijke regeling

Overprogrammering
Uit de meerjarenraming blijkt dat, als gevolg van overprogrammering van projecten, er de 
komende jaren meer bestedingen worden geraamd dan het BDU-budget toelaat. Op basis van 
AB besluit mag het budget tot € 90 miljoen worden overschreden, mits het tekort binnen 10 jaar 
wordt ingelopen. Momenteel is er nog sprake van fondsen die dit kunnen opvangen. Wij 
attenderen u erop dat vanaf het moment dat de fondsen leeg zijn (ultimo 2017), er geen sprake 
meer is van structureel en reëel evenwicht.

In ambtelijk overleg is aangegeven dat er de komende jaren naar verwachting sprake zal zijn van 
fors minder overbesteding dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Uw 
gemeenschappelijke regeling stuurt, mede op verzoek van deelnemende gemeenten, actief op 
terugdringen van de overprogrammering. Hiertoe worden door de MRDH gesprekken gevoerd 
met de gemeenten om het planningsoptimisme te beperken en zo tot een zo realistisch mogelijke 
begroting te komen. Wij vinden dit een goede ontwikkeling en kijken met belangstelling uit naar 
de resultaten van deze overleggen.

Financiële begroting en het BBV
In de begroting is per programma een raming van de baten en lasten opgenomen. Een financiële 
begroting, zoals bedoeld in Artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) ontbreekt. Deze financiële begroting kan het bestuur beter inzicht geven in de 
financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling. Het meerjarenoverzicht van incidentele 
baten en lasten is bijvoorbeeld essentieel voor de bepaling van het structureel en reëel 
begrotingsevenwicht. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat we in ambtelijk overleg konden 
afspreken dat op korte termijn onderzocht wordt op welke wijze constructief invulling kan worden 
gegeven aan structureel en reëel evenwicht1 en overige BBV vereisten.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Voor het afdekken van risico’s die samenhangen met de strategische agenda Economisch 
Vestigingsklimaat houdt uw gemeenschappelijke regeling voor de eerste vier jaar een 
weerstandsvermogen van € 0,1 miljoen aan. Risico’s die samenhangen met activiteiten van 
verkeer en vervoer worden allereerst opgevangen door de risicobuffer die binnen alle projecten 
wordt aangehouden. Wanneer deze niet afdoende is, worden de BDU-gelden aangesproken. Dit 
heeft tot gevolg dat andere bestedingen ten laste van de BDU-gelden lager worden en/of 
vertragen. In relatie tot de geraamde overbesteding van BDU-gelden geeft dit voor ons te weinig 
informatie om te beoordelen of de weerstandscapaciteit toereikend is. Daarom constateren wij 
met genoegen dat de MRDH een beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen gaat 
opstellen.

Een risico van de overprogrammering is dat er tekorten in financiering ontstaan. Naar aanleiding 
hiervan is ambtelijk toegelicht dat er een bijgesteld treasurystatuut ter zienswijze is voorgelegd.

1 Ter ondersteuning bij het opstellen van dit overzicht van incidentele baten en lasten heeft de provincie de 

Themacirculaire 2015 incidentele baten en lasten uitQebracht:http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal- 

bestuur/financieel-toezicht/@10964/themacirculaire-2015/
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Wij zien dit als een belangrijke stap naar het vergroten van het inzicht en het beheersen van 
risico’s.

Algemene opmerking

De vernieuwing van het BBV, voortvloeiend uit de adviezen van de commissie Depla, heeft in een 
korte tijd ingrijpende veranderingen veroorzaakt die met ingang van begrotingsjaar 2018 mogelijk 
ook voor een deel van toepassing zijn op uw gemeenschappelijke regeling. De vernieuwing heeft 
tot doel de onderlinge vergelijkbaarheid en de bestuurlijke informatievoorziening te verbeteren. 
Inmiddels zijn met betrekking tot de vernieuwing van het BBV ministeriële regelingen vastgesteld 
en de Commissie BBV heeft diverse notities uitgebracht. Door de vele documenten en wijzigingen 
in de regelgeving, valt het niet mee om het overzicht te blijven houden. Met het oog hierop 
hebben wij voor de gemeenten een niet limitatieve samenvatting gemaakt. Uw 
gemeenschappelijke regeling kan hier ook gebruik van maken. Wij zullen, voor zover van 
toepassing, toetsen op de aanwezigheid van de diverse onderdelen in toekomstige begrotingen 
en jaarrekeningen. De samenvatting kunt u openen via de volgende link: 
http://www.zuid-holland.nI/onderwerpen/lokaal-bestuur/financieel-toezicht/@13568/samenvattinQ-9/

Wij adviseren u tijdig kennis te nemen van de nieuwe regelgeving en te starten met de 
implementatie.

Wettelijk kader/toetsingscriteria
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 15 maart 2016, kenmerk PZH-2016-546635403B.

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 brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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Afschrift aan: De raden van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel. Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker- 

Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam. Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.
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