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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-581746589 (DOS-2016-

0012415)

Contact

C.M.A. Goos - van der Kleijn

cma.vander.kleijn@pzh.nl

Onderwerp:

Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2016-2017

Publiekssamenvatting:

Jaarlijks brengen wij verslag uit over de wijze waarop het wettelijk financieel toezicht op 

gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen is uitgevoerd. In deze bestuurlijke 

verantwoording 2016-2017 presenteren wij de hoofdlijnen van het uitgevoerd toezicht in 2016.

Voor 2017 geldt dat er slechts 1 gemeente onder preventief toezicht is geplaatst, te weten de 

gemeente Voorschoten. In Zuid-Holland zijn 9 gemeenten onder het preventieve Arhi toezicht 

gesteld. Het betreft de gemeenten: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en 

Strijen (Hoeksche waard), Leerdam en Zederik (Vijfheerenlanden) en Molenwaard en 

Giessenlanden. In 2017 is alleen de gemeenschappelijke regeling Avres onder preventief toezicht 

gesteld in verband met de termijnoverschrijding.

Advies:

1. De bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2016-2017 vast te stellen.

2. De GS brief aan Provinciale Staten vast te stellen.

3. De publiekssamenvatting vast te stellen.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

Bijlage 1 Bestuurlijke verantwoording 2016-2017 docx

Bijlage 2 Toezichtsinformatie 2016-2017 per individuele gemeente .xlsx

Bijlage 3 Toezichtsinformatie 2016-2017 per individueel waterschap.xlsx

Bijlage 4 Samenvatting begrotingsbrieven 2017 aan Zuid-Hollandse gemeenten.xlsx

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: C.M.A. Goos - van der Kleijn Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 maart 2017 14 maart 2017
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1 Toelichting voor het College

In artikel 203 van de Gemeentewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten (GS) toezicht houden op 

de (Zuid-Hollandse) gemeenten. Voor de uitvoering hiervan volgen wij de financiële positie van de 

gemeenten en de ontwikkelingen die daarbij een rol spelen. Wij beogen een gezonde financiële 

situatie bij gemeenten te bevorderen en willen voorkomen dat een gemeente in een financieel 

uitzichtloze situatie terecht komt.

In deze bestuurlijke verantwoording 2016-2017 presenteren wij de hoofdlijnen van het uitgevoerd 

toezicht in 2016. Wij gaan onder andere in op de jaarrekening 2015 en de begrotingen 2017 en 

belangrijke ontwikkelingen zoals  de vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) en de ontwikkelingen betreffende de precariobelasting op kabels 

en leidingen.

In de bijlagen staan uitgebreide toelichtingen op de werkwijze van het financieel toezicht en de 

belangrijkste ontwikkelingen en kerngegevens van het toezicht per individuele gemeente. 

Ook informeren wij over de financiële situatie bij de gemeenschappelijke regelingen en 

waterschappen waarop wij het financieel toezicht uitvoeren. Van de waterschappen is eveneens 

een bijlage met kerngegevens per individueel waterschap opgesteld.

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële of fiscale consequenties van toepassing.

Juridisch kader:

Er zijn geen juridische consequenties van toepassing.

2 Proces

De bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2016-2017 zal ter kennisgeving in de 

Commissie Bestuur en Middelen worden gebracht.

3 Communicatiestrategie

De bestuurlijke verantwoording wordt op de website van Zuid-Holland geplaatst.
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