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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-587897525

(DOS-2013-0010889)

Contact

Y. Cesin

070 - 441 68 23

y.cesin@pzh.nl

Onderwerp:

Zienswijze op de conceptbegroting 2018 inclusief de meerjarenraming 2019-2022 van het 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Publiekssamenvatting:
De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke regeling van het Wegschap Tunnel Dordtse 
Kil. Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft de provincie gevraagd om een zienswijze over de 
conceptbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022. Gedeputeerde Staten adviseren 
Provinciale Staten desgevraagd in de zienswijze aan te geven om in te stemmen met de 
conceptbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Advies:

1. In te stemmen met de conceptbegroting 2018 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2022 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
3. Vast te stellen het statenvoorstel, waarin opgenomen de zienswijze van Provinciale Staten op 

de conceptbegroting 2018 en waarin medegedeeld wordt dat kennis genomen is van de 
meerjarenraming 2019-2022

4. Met inachtneming van artikel 31 tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling Wegschap 
Tunnel Dordtse Kil de conceptbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 op de 
gebruikelijke wijze ter inzage te leggen.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Wegschap Tunnel Dordtse Kil aanbiedingsbrief, concept jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 
2018
Statenvoorstel - Zienswijze op de conceptbegroting 2018 inclusief de meerjarenbegroting 2019-
2022 - DOS-2013-0010889

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: Y. Cesin Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Wijma, JG digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (Wegschap) heeft de conceptbegroting 2018 en de 

meerjarenraming 2019-2022 voor de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze 

toegezonden. Dit is in overeenstemming met de vigerende gemeenschappelijke regeling en 

vooruitlopend op de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur van het Wegschap.

Voor de verdere inhoudelijke reactie op de conceptbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-

2022 van het Wegschap wordt verwezen naar het statenvoorstel. Conclusie is dat aan PS kan 

worden geadviseerd in de zienswijze aan te geven om in te stemmen met de conceptbegroting

2018 en de meerjarenraming 2019-2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Financieel en fiscaal kader:

De provinciale deelnemersbijdrage 2018 bedraagt op basis van de conceptbegroting 2018 in 

totaal € 387.500-. Deze bijdrage is in overeenstemming met de procentuele verdeling zoals 

opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (ter vergelijk de 

bijdrage 2017 was € 387.500, -) en zal worden verwerkt in de nog vast te stellen provinciale 

begroting 2018.

Juridisch kader:

Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31 van de Gemeenschappelijke 

regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

2 Proces

Het Dagelijks Bestuur van het Wegschap zal op de hoogte worden gebracht van de 

reactie/zienswijze van Provinciale Staten op de conceptbegroting 2018.

Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen en overige commentaren van andere deelnemers,

bij de conceptbegroting 2018, verwerkt deze waar nodig, en biedt de conceptbegroting aan het 

Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur betrekt de reacties bij de vaststelling van de 

conceptbegroting 2018, waarna deze wordt aangeboden aan de deelnemers en aan het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als toezichthouder.

3 Communicatiestrategie

n.v.t.
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