
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dagelijks Bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas

T.a.v. dhr. C. Habben Jansen

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Onderwerp

Uitgangspunten Financieel kader 2019

gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas.

Geachte heer Habben Jansen, 

Gedeputeerde Staten

Contact

H.H.A. Hermanns
T 070 - 441 78 56
hha.hermanns@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Ons kenmerk

PZH-2017-616978476 
(DOS-2013-0010889)
Uw kenmerk

 
Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Inleiding

De provincie beschrijft in deze kaderbrief overeenkomstig voorafgaande jaren de provinciale

(financiële) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2019 van

Grondbank RZG Zuidplas. Daarbij is rekening gehouden met de randvoorwaarden die Provinciale

Staten hebben aangeven in de zienswijze op de begroting 2018 en het Hoofdlijnenakkoord 2015-

2019 zoals dit door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld. 

 

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2019 

 

Nullijn

De provincie heeft op grond van het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 besloten om bij alle

gemeenschappelijke regelingen voor de uitvoering van het wettelijk takenpakket tot en met 2019

de nullijn te (blijven) hanteren voor het opdrachtbudget en het uurtarief. Met dit voornemen dient

u bij het opstellen van de begroting 2018 (en de meerjarenraming) rekening te houden.

 

Voor de Grondbank RZG Zuidplas is het uitgangspunt dat de provinciale bijdrage 2019 maximaal

gelijk blijft ten opzichte van de bijdrage zoals deze in de meerjarenbegroting 2018 van de

Grondbank RZG Zuidplas voor jaarschijf 2019 is opgenomen. Deze bijdrage is € 934,000, - en

bestaat hoofdzakelijk uit rentekosten. 
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Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met dhr.

H.H.A. Hermanns. Zijn contactgegevens staan in de kop van deze brief aangegeven.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

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

 


