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Geachte bestuur,
In het voorjaar wordt door het dagelijks bestuur de algemene financiële en beleidsmatige kaders
opgesteld en toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor de begroting
2018. De kaderstelling voor uw begroting is van belang, aangezien u conform artikel 35 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 189 van de Gemeentewet verantwoordelijk
bent voor een structureel en reëel evenwicht van uw begroting. De begroting en meerjarenraming
dient, zoals ieder jaar, aan de wettelijke criteria te voldoen en aan onze uitgangspunten met
betrekking tot de beoordeling van de begroting. De begroting 2018 dienen vóór 1 augustus aan
ons te worden ingezonden. De artikelen 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
liggen hieraan ten grondslag.
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Wij bieden u hierbij onze jaarlijkse begrotingscirculaire aan waarin wij aangeven waar uw
begroting aan moet voldoen. De begrotingscirculaire gaat in op de vormen van toezicht
(repressief en preventief), wat we verstaan onder ‘structureel en reëel evenwicht’ en waar we
naar kijken voor het bepalen van dit evenwicht. Verder informeren wij u over actuele
veranderingen in wet- en regelgeving en specifieke onderwerpen die mogelijk voor u van belang
zijn. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is in 2016 op meerdere onderdelen gewijzigd
naar aanleiding van het rapport van de commissie Depla. Vanaf het begrotingsjaar 2018 moeten
de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe BBV vereisten voldoen.

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Ieder jaar is ons uitgangspunt dat u onder repressief toezicht komt te staan. Gedurende het jaar
volgen wij de ontwikkelingen van uw financiële positie en nemen kennis van financiële besluiten.
Wanneer wij negatieve ontwikkelingen constateren, gaan wij hierover in gesprek. Als wij na
onderzoek van de ingediende begroting van mening zijn dat uw begroting en meerjarenraming
niet structureel en reëel in evenwicht zijn, volgt overleg en mogelijk zelfs preventief toezicht. U
heeft dan eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te kunnen doen.
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Door de grote verwevenheid van uw begroting met de begrotingen van de deelnemende
gemeenten kan de deelname in uw gemeenschappelijke regeling van majeure betekenis zijn voor
haar beleid en financiën. Gezien deze verwevenheid is het van groot belang dat de
deelnemende gemeenten inzicht hebben in de risico’s van uw gemeenschappelijke regeling.
Door goed inzicht in uw risico’s te verschaffen en de gemeenten tijdig mee te nemen in de
financiële ontwikkelingen, kunnen de deelnemende gemeenten hiermee rekening houden en
indien nodig tijdig maatregelen nemen.
Vorig jaar zijn we begonnen met meer transparantie te geven in het toezichtsproces. Wij zijn
gestart om in de begrotingsbrieven 2017 van de gemeenten de structurele saldi van de begroting
en meerjarenraming weer te geven. Vanaf de begroting 2018 zullen wij ook in de
begrotingsbrieven van de gemeenschappelijke regelingen de structurele saldi van de begroting
en meerjarenraming weergeven.
Omdat veel raadsleden aangeven beperkt grip te hebben op de verbonden partijen gaan we in
2017 nadrukkelijker kijken op welke wijze deze in de paragrafen ‘weerstandsvermogen en
risicobeheersing’ en ‘verbonden partijen’ van de gemeentelijke begrotingen zijn verwerkt.
Wij gaan ervan uit dat u met bijgaande begrotingscirculaire voldoende bent geïnformeerd. Mocht
u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw toezichthouder. Het is van belang bij
de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zowel rekening te houden met ons
beleidskader als de punten opgenomen in deze begrotingscirculaire.
Wij attenderen u erop ook kennis te nemen van onze begrotingsbrief die wij u ieder jaar
toezenden. Hierin staan specifieke aandachtspunten ten aanzien van uw eigen begroting.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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- dagelijks bestuur
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