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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-587902270 (DOS-2013-

0010889)

Contact

J.A. van Haastrecht

070 - 441 6685

JA.van.Haastrecht@pzh.nl

Onderwerp:
Analyse ontwerpbegrotingen 2018 van de provinciale publieke verbonden partijen

(gemeenschappelijke regelingen).

Publiekssamenvatting:

De provincie is in 2018 deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen. Om aan de 

kaderstellende en controlerende rol invulling te kunnen geven, ontvangen Provinciale Staten ter 

kennisname de analyse op de individuele conceptbegrotingen 2018 van deze 

gemeenschappelijke regelingen. 

Voor de analyse van de conceptbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen en de 

toelichting daarop wordt verwezen naar de bijlage met de betreffende analyse.

Advies:

1. Vast te stellen de analyse van de conceptbegrotingen 2018 van zeven provinciale publieke 

verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen);

2. Vast te stellen de GS brief aan PS met ter kennisname de analyse op de genoemde 

begrotingen onder punt 1;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting met de analyse van de conceptbegrotingen 2018 van 

zeven provinciale publieke verbonden partijen.

Besluit GS:

Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

Analyse_begrotingen_2018_gemeenschappelijke_regelingen

GS brief - Analyse ontwerpbegrotingen 2018 van de provinciale publieke verbonden partijen.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: Haastrecht, JA, van 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 9 mei 2017
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1 Toelichting voor het College

Over de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten zijn in de commissie Bestuur en 

Middelen bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het besluit van Provinciale Staten 

van 28 januari 2015. Om aan deze rol invulling te kunnen geven worden 

de conceptbegrotingen 2018 van de zeven provinciale gemeenschappelijke regelingen aan PS 

aangeboden via een seperate zienswijze procedure en voorliggende analyse. 

De analyse bevat een korte verklaring van de verschillen ten opzichte van de begrotingen 2017 en 

de overige aandachtspunten betreffende deze verbonden partijen. Voor deze analyse en de 

verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de bijlage met de betreffende analyse.

Parallel hieraan ontvangt PS separaat de reacties/zienswijzen van GS aan PS op deze 

conceptbegrotingen. Bij het opstellen van de betreffende reacties is rekening gehouden met de 

informatie opgenomen in de bijgevoegde analyse.

Financieel en fiscaal kader:

De provinciale deelnemersbijdrage voor 2018 bedraagt op basis van de conceptbegrotingen 2018 

van de verbonden partijen in totaal € 42,3 mln. Deze totale bijdrage is als volgt onderverdeeld:

 Omgevingsdiensten: € 41,0 mln;

 Grondbank: € 0,9 mln;

 Dordtse Kil: € 0,4 mln.

Hiervoor is dekking in de programma’s van de provinciale begroting.

Juridisch kader:

Geen opmerkingen. 

2 Proces

In tegenstelling tot de gemeenschappelijke regelingen bestaat voor de provinciale private verbonden 

partijen geen wettelijke verplichting om een (concept)begroting op te stellen en aan te bieden. 

Daarom heeft de analyse alleen betrekking op de gemeenschappelijke regelingen waarin de 

provincie deelneemt.

De bijbehorende (concept)begrotingen zijn niet als aparte bijlagen opgenomen. Dit in verband met 

de hoeveelheid aan stukken en begeleidende brieven. Alle stukken zijn (openbaar) ter inzage 

geplaatst op het StatenInformatieSysteem (SIS).

3 Communicatiestrategie

Niet van toepassing.
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