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Bijgaand treft u ter kennisname de uitgangspuntenbrieven financieel kader 2019 verbonden

partijen aan, zoals deze naar zes gemeenschappelijke regelingen zijn verzonden. Dit is in lijn met

uw wens om aan de voorkant te worden meegenomen bij de voorbereidende besluitvorming

inzake begrotingen van de provinciale gemeenschappelijke regelingen. Deze begrotingen worden

in de periode mei/juni voor een zienswijze aangeboden aan Provinciale Staten.

 

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019  heeft GS besloten om bij de betreffende

gemeenschappelijke regelingen voor de uitvoering van het wettelijke takenpakket in de periode

2017-2019 de nullijn te (blijven) hanteren. Met dit voornemen dienen de betreffende zes

gemeenschappelijke regelingen bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2019 rekening te

houden, tenzij dit ten koste gaat van de uitvoering.

 

Het hanteren van de nullijn mag geen nadelige gevolgen hebben voor de (minimaal) gewenste

kwaliteit van de uitvoering van het provinciale takenpakket. Verder mag deze niet ten koste gaan

van het aantal op te leveren provinciale producten. 

 

Gezien de huidige financiële situatie bij de Omgevingsdienst West-Holland is het aannemelijk dat

de (minimale) kwaliteit van de uitvoering in het gedrang komt indien er niet wordt geïndexeerd.

Om deze reden heeft de provincie besloten om bij deze omgevingsdienst de nullijn niet te

hanteren voor de begroting 2019. In financiële zin betekent dit dat de provinciale

deelnemersbijdrage met het nog door het algemeen bestuur van de omgevingsdienst West-

Holland vast te stellen indexeringspercentage mag worden verhoogd. Dit is overeenkomstig de

provinciale lijn bij de voorafgaande besluitvorming van de begroting 2018.

http://www.zuid-holland.nl
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In de uitganspuntenbrieven voor de omgevingsdiensten zijn daarnaast ook een aantal specifieke

aandachtspunten benoemd met als doel om te kunnen sturen op de uitvoering van de (wettelijke)

taken en het verkrijgen van meer inzicht in specifieke (financiële) informatie.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

  

 

 


