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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-616978476

(DOS-2013-0010889)

Contact

ing. H.H.A. Hermanns

070 - 441 78 56

hha.hermanns@pzh.nl

Onderwerp

Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2019 gemeenschappelijke regelingen

Publiekssamenvatting
De provincie Zuid-Holland wil richting gemeenschappelijke regelingen actiever en kaderstellend optreden 
binnen de grenzen die door Provinciale Staten zijn aangegeven. Daarom wordt voor de betreffende zes 
gemeenschappelijke regelingen, waarbij de provincie in 2019 één van de deelnemers is, het (financieel) 
kader voor de begroting 2019 als uitgangspunt meegegeven inclusief een aantal specifieke aandachtspunten.

Advies
1. Vast te stellen de uitgangspuntenbrieven financieel kader 2019 conform inliggende 

concepten aan:
a. DCMR;
b. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
c. Omgevingsdienst Haaglanden;
d. Omgevingsdienst Midden-Holland;
e. Omgevingsdienst West-Holland;
f. Grondbank RZG Zuidplas;

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten waarmee de uitgangspuntenbrieven 
financieel kader 2019 genoemd onder 1 ter kennisname worden aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting uitgangspuntenbrieven financieel kader 2019 
gemeenschappelijke regelingen.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder tot aanpassing van het kopje “Nullijn” 
en “Indexering” in de brief  aan Omgevingsdienst West-Holland voor wat de indexering 2019 
betreft.

Bijlagen
Uitgangspuntenbrief financieel kader 2019 DCMR
Uitgangspuntenbrief financieel kader 2019 OZHZ
Uitgangspuntenbrief financieel kader 2019 ODH
Uitgangspuntenbrief financieel kader 2019 ODMH
Uitgangspuntenbrief financieel kader 2019 ODWH

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar H.H.A. Hermanns Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Schuhmacher, D digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu,J

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 november 2017

PZH-2017-616978476 dd. 14-11-2017



2/4

Uitgangspuntenbrief financieel kader 2019 Grondbank RZG Zuidplas
GS brief aan PS mbt uitganspuntenbrieven financieel kader 2019 gemeenschappelijke regelingen
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1 Toelichting voor het College

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.

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.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen directe financiële consequenties rekening houdende met het huidige gereserveerde 

provinciaal budget in 2019 voor de omgevingsdiensten.

De provincie heeft in alle gevallen een minderheidspositie in het Algemeen Bestuur van de 

betreffende gemeenschappelijke regelingen. Als de uiteindelijke besluitvorming in het Algemeen 

Bestuur bij de vaststelling van de begroting 2019 afwijkt van het provinciaal standpunt, dan kan dit 

financiële consequenties voor de provinciale begroting hebben. Indien de deelnemers in 

meerderheid besluiten tot verhoging van de deelnemersbijdrage dan zal de provincie in eerste 

instantie gebruik maken van de aanwezige mogelijkheden om frictieloos de bijdrage te korten.

Uitzondering hierop is de DCMR, bij deze gemeenschappelijke regeling kan de provincie 

eigenstandig besluiten om niet te indexeren.

Juridisch kader

Geen

2 Proces

De provincie wil richting verbonden partijen actiever en kaderstellend optreden binnen de grenzen 

die door Provinciale Staten zijn aangegeven. Ook hebben Gedeputeerde Staten in het 
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Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 een aantal financiële randvoorwaarden vastgesteld die hun 

doorwerking hebben richting verbonden partijen.

In lijn met voorafgaande jaren worden in de provinciale uitgangspuntenbrieven het (financieel) 

kader inclusief een aantal specifieke provinciale (aandachts)punten voor het begrotingsjaar 2019 

meegegeven.

Bij de beoordeling van de uiteindelijke ontwerpbegrotingen 2019 van de betreffende 

gemeenschappelijke regelingen zal worden getoetst of de door de provincie geformuleerde 

uitgangspunten zijn toegepast.

De uitgangspuntenbrieven financieel kader 2019 zullen na vaststelling door Gedeputeerde Staten 

tevens ter kennisname worden aangeboden aan Provinciale Staten. Dit is in lijn met de wens van 

Provinciale Staten om aan de voorkant te worden meegenomen bij de voorbereidende 

besluitvorming inzake de begrotingen van de provinciale gemeenschappelijke regelingen. Deze 

begrotingen worden in de periode mei/juni voor een zienswijze aangeboden aan Provinciale 

Staten.

3 Communicatiestrategie

Na besluitvorming zal de uitgangspuntenbrief aan de Dagelijkse Besturen van de betreffende 

gemeenschappelijke regelingen worden verzonden.
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