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Financieel toezicht begroting 2018 

Geachte raad,

In deze brief besteden wij aandacht aan uw begroting 2018. Ook bieden wij u informatie die wij 
voor u van belang achten, omdat die van invloed kan zijn op uw financiële positie. Naar 
aanleiding van ons onderzoek komen wij tot de volgende opmerkingen.

Toezichtregime begroting 2018: repressief toezicht
Uw begroting voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Daarom geldt voor uw gemeente 
voor het jaar 2018 het repressieve begrotingstoezicht. De begroting hebben wij daarom voor 
kennisgeving aangenomen. Wij verzoeken u om begrotingswijzigingen, die betrekking hebben op 
de begroting 2018, binnen twee weken na vaststelling ter kennisneming naar ons toe te sturen.

Doel van financieel toezicht
Financieel toezicht is gericht op het voorkomen dat een gemeente in een financieel uitzichtloze 
situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. Met het oog hierop beoordelen wij vóór aanvang van 
het begrotingsjaar of voor uw gemeente repressief of preventief begrotingstoezicht geldt (zie 
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.

Structureel en reëel resultaat
Uw begroting en meerjarenraming hebben wij beoordeeld op structureel en reëel 
begrotingsevenwicht, volgens de uitgangspunten van de Gemeentewet. Bij dit oordeel houden wij 
rekening met het overzicht van incidentele baten en lasten. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting en meerjarenraming gedekt zijn door structurele baten.
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De positieve saldi van de structurele baten en lasten in uw begroting en meerjarenraming, dus 
zonder incidentele baten en lasten, zijn:
2018 € 134.000
2019 € 127.000
2020 € 402.000
2021 € 563.000

Hieronder hebben wij de resultaten voor de begroting en de meerjarenraming in een diagram 
opgenomen:

600

500

400
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Bezuinigingstaakstelling BAR-organisatie
Een belangrijke doelstelling van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie is het behalen 
van een efficiencyvoordeel van 10% op de bedrijfsvoeringskosten. Het uitgangspunt is dat er in 
2018 een besparing ontstaat van € 5,9 miljoen. Uit de begroting van de BAR-organisatie blijkt dat 
zij in de pas loopt met het invullen en realiseren van deze taakstelling. Het is van belang dat er 
tijdig maatregelen worden genomen indien de taakstelling niet (volledig) wordt gerealiseerd. Wij 
adviseren u dit proces nauwlettend te monitoren en ons tijdig op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen.

Beëindiging BTW-koepelvrijstelling
De staatssecretaris van Financiën heeft bij brief van 15 september 2017 besloten de 
verruimde toepassing van de BTW-koepelvrijstelling voor gemeentelijke samenwerking te 
beëindigen per 1 januari 2018. Dit heeft financiële consequenties voor uw gemeente in
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verband met de ambtelijke samenwerking in de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. 
Voor uw gemeente gaat het naar verwachting om een structureel bedrag van ruim 
€ 100.000. Wij gaan ervan uit dat u de financiële gevolgen met een begrotingswijziging in uw 
begroting 2018 zult verwerken.

Aanbod
Hebt u vragen over de inhoud van deze brief, of andere vragen over de financiële positie van uw 
gemeente, aarzel dan niet om deze via uw griffier aan ons kenbaar te maken. Wij zijn graag 
bereid uw vragen schriftelijk te beantwoorden of een mondelinge toelichting aan u als raad te 
geven. U kunt hiervoor via uw griffier contact opnemen met uw toezichthouder (zie gegevens 
bovenaan deze brief).

Tot slot
Wij danken u voor het tijdig toesturen van uw begroting.

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 Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard

3/3 PZH-2017-617914163 dd. 1 2-12-201 7


