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Contact

 L.P.J.M.T. van den Berg

lpjmt.vanden.berg@pzh.nl

Onderwerp

Financieel toezicht begroting 2018 

Publiekssamenvatting

Het ministerie van BZK voert het financieel toezicht op de provincies. Naar aanleiding van de

Begroting 2018 en de jaarstukken 2016 is de minister van oordeel dat de provincie Zuid-Holland

onder de repressieve toezichtsvorm kan blijven. Dit betekent dat de begroting van de provincie op

orde is. 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de reactie van GS op de brief van

het Ministerie van BZK over het financieel toezicht 2018 is opgenomen;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het financieel toezicht 2018.

 
Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen
- GS brief aan Provinciale Staten over het Financieel Toezicht begroting 2018
- Brief ministerie van BZK dd 4 dec 2017 over financieel toezicht 2018

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar  L.P.J.M.T. van den Berg Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Kenter, IA digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N. 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 16 januari 2018 
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1 Toelichting voor het College

 

Van BZK, onze toezichthouder,  is bericht ontvangen over de begroting 2018 / meerjarenraming

2019-2021. BZK geeft aan dat voor de provincie in 2018 het repressief toezicht blijft gehandhaafd.

Alles in orde dus. Verder wordt door BZK gewezen op het belang van een gezonde schuldpositie

en solvabiliteit. Aanleiding hiervoor is de ontwikkeling van deze kengetallen die per 2017 zijn

geintroduceerd. Deze kengetallen worden beinvloed door het aantrekken van vreemd vermogen

ten behoeve van geplande investeringsprojecten. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de

begroting 2017. 

 

De aard van deze BZK-brief wijkt af van de toezichtsbrief die we in voorgaande jaren ontvingen.

Er was toen, naast het besluit over de financiële toezichtsvorm, ook sprake van “overige

bevindingen over de begroting”. De toezichthouder vroeg daarbij specifiek om een reactie van de

provincie op deze overige bevindingen. 

In september 2017 is de provincie door BZK geïnformeerd over de wijziging van het

toezichtsproces. Reden daarvan is de door BZK gewenste “gerichtere inzet van de capaciteit”. Dit

houdt in dat de aard van het toezicht wordt bepaald aan de hand van een aantal toezichtscriteria.

BZK benoemt onder andere de ervaringen in het vorige begrotingsjaar, actuele signalen over

toenemende of extra risico’s en andere criteria zoals ontwikkeling van de financiële kengetallen. 

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden

 

2 Proces

 

Met bijgevoegde brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over uw reactie op de

toezichtbrief. 

 

3 Communicatiestrategie

 Geen bijzonderheden

 


