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Bijlagen

Onderwerp

Begroting 2018 

Geacht bestuur,

Financieel toezicht is gericht op het voorkomen dat een organisatie in een financieel 
uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. Vanuit onze rol bieden wij u informatie 
welke u kan benutten bij het beoordelen van de financiële positie van uw gemeenschappelijke 
regeling. In deze brief besteden wij aandacht aan uw jaarrekening 2016 en begroting 2018.

Toezichtregime begroting 2018: repressief toezicht
Uw begroting en jaarrekening voldoen aan de criteria voor repressief toezicht. Daarom geldt voor 
uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2018 het repressieve begrotingstoezicht. Dit houdt 
in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen 
niet vooraf goed te keuren. Uw begroting en de jaarrekening hebben wij voor kennisgeving 
aangenomen.
Wij verzoeken u om begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling aan ons toe te 
sturen.

Resultaat onderzoek
De begroting 2018 en de jaarrekening 2016 zijn structureel en reëel in evenwicht. Zowel de 
begroting als de jaarrekening zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden.

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 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.

Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
De vernieuwing van het BBV voortvloeiend uit de adviezen van de commissie Depla, heeft in een 
korte tijd ingrijpende veranderingen veroorzaakt voor provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen. Wij hebben getoetst op de aanwezigheid van de nieuwe BBV 
onderdelen in uw begroting. Hierbij hebben wij geconstateerd dat deze, voor zover relevant, in uw 
begroting zijn verwerkt.
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Overprogrammering
In onze toezichtbrief van 13 september 2016, met kenmerk PZH-2016-564643052, zijn wij 
ingegaan op de in de meerjarenraming verwerkte overprogrammering, waarbij op termijn de 
bestedingen groter zijn dan de beschikbare middelen. Overbesteding in combinatie met 
onzekerheid over beschikbare middelen brengt namelijk risico’s met zich mee.

Uit de begroting en jaarstukken maken wij op dat uw organisatie inmiddels maatregelen heeft 
genomen om te komen tot reëlere ramingen. Zo is er gewerkt aan meer realistische ramingen van 
de kasstromen van grote projecten. Daarnaast is voor kleine projecten een subsidieplafond van 
€ 30 miljoen per jaar opgenomen. Desondanks lezen wij in het accountantsverslag over de 
jaarrekening 2016 dat de beperking van het planningsoptimisme nog niet de gewenste 
vooruitgang laat zien.

Ondanks de inmiddels genomen maatregelen, verwacht uw organisatie dat er vanaf 2019 tijdelijk 
sprake zal zijn van overbesteding. De beschikbare middelen zijn dan onvoldoende om de 
ambities te realiseren. Er zal extra vreemd vermogen aangetrokken moeten worden. Als dit zich 
daadwerkelijk gaat voordoen, neemt de MRDH een voorschot op nog te ontvangen inkomsten uit 
de BDU. U doet dit bewust en heeft daarbij afgesproken dat de tekorten ten minste binnen tien 
jaar moeten zijn weggewerkt.

Ambtelijk hebben wij inmiddels te kennen gegeven dat als u in uw begroting op voorhand al 
rekening houdt met overbesteding, wij daar niet zonder meer mee kunnen instemmen. Als niet 
kan worden aangetoond dat de geraamde middelen daadwerkelijk binnen de afgesproken termijn 
van tien jaar beschikbaar komen, achten wij de financiële risico’s van deze constructie te groot. 
Daarom verzoeken wij u tijdig (in ieder geval vóór vaststelling van de begroting 2019) aan te 
tonen dat de middelen, die nodig zijn om de fondsen binnen tien jaar aan te vullen, daadwerkelijk 
ontvangen zullen worden.

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 9 maart 2017, kenmerk PZH-2017-580845487B.

Tot slot
Hebt u vragen over de inhoud van deze brief, of andere vragen over de financiële positie van uw 
gemeenschappelijke regeling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn graag 
bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw toezichthouder.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden (zie gegevens 
bovenaan deze brief).
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen,

Drs. Marije L.E.F. HoogendoorrvBruins Slot 
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening inde brief

Afschnft aan De raden van de gemeenten: Albrandswaard. Barendrecht, Bnetle, 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, Vlaardmgen. Wassenaar, Westland Westvoome, Zoetermeer.
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