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Begrotingscirculaire gemeenten
Geachte raadsleden,
Ieder jaar ontvangt u relevante en actuele informatie over de wijze waarop uw
(meerjaren)begroting wordt beoordeeld vanuit onze wettelijke financiële toezichtstaak. In deze
begrotingscirculaire informeren wij u over de vormen van toezicht (repressief en preventief), wat
we verstaan onder ‘structureel en reëel evenwicht’ en waar we naar kijken voor het bepalen van
dit evenwicht. Ook informeren wij u over actuele veranderingen in wet- en regelgeving zoals het
Besluit begroting en verantwoording (BBV) en specifieke onderwerpen die mogelijk voor u van
belang zijn. Het is belangrijk deze informatie te betrekken bij de kaderstelling van de begroting en
bij de vaststelling van de begroting 2019. Conform artikel 189 van de Gemeentewet bent u als
gemeenteraad verantwoordelijk voor structureel en reëel evenwicht van de (meerjaren)begroting
en de financiële positie van uw gemeente.
De aandachtspunten van financieel toezicht in 2018 zijn onder andere de ontwikkelingen van het
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budget voor sociaal domein, afwaardering van de strategische gronden in 2019, afschaffing van
de precariobelasting in 2022 en de ontwikkelingen bij de uitkering gemeentefonds. Deze
ontwikkelingen kunnen de financiële situatie van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
beïnvloeden. Wij zullen uw financiële positie in relatie met deze ontwikkelingen volgen.

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.

Op de website Staat van Zuid-Holland. publiceren wij verschillende dashboards waarop de
ontwikkelingen van bepaalde financiële indicatoren van de gemeenten in Zuid-Holland te zien
zijn. Hier kunt u bijvoorbeeld zien hoe uw woonlastendruk zich de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld en hoe uw gemeente zich verhoudt tot andere gemeenten. Deze financiële indicatoren
geven in samenhang een beeld van uw financiële positie. Wanneer u beter inzicht heeft in uw
financiële positie kunt u betere en weloverwogen besluiten met financiële consequenties nemen.
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De dertien financieel toezichthouders (provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koningrijksrelaties) maken gezamenlijk afspraken over de wijze waarop zij het financieel toezicht
invullen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het gemeenschappelijk financieel toezichtkader
(GTK). In 2017 is gestart met het actualiseren van het GTK. Hiermee wordt beoogd om een
verdere stap te zetten in de doorontwikkeling van financieel toezicht. De verwachting is dat het
nieuwe GTK voor het eerst van toepassing zal zijn op de begroting 2020.
Ieder jaar is ons uitgangspunt dat u onder repressief toezicht komt te staan. Gedurende het jaar
volgen wij risicogericht de ontwikkelingen van uw financiële positie en nemen kennis van uw
financiële besluiten. Wanneer wij negatieve ontwikkelingen constateren, gaan wij hierover in
gesprek. Als wij na onderzoek van de ingediende begroting van mening zijn dat uw begroting en
meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht zijn, volgt ambtelijk en bestuurlijk overleg
en mogelijk preventief toezicht. U heeft dan eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te kunnen
doen.
Wij realiseren ons dat er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Voor nieuwe
raadsleden kunnen overheidsfinanciën soms een ingewikkelde puzzel blijken. Wellicht biedt deze
circulaire voor hen onvoldoende houvast. Wij hebben uw griffie onze expertise aangeboden voor
uw inwerkprogramma. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u zich wenden tot uw griffier.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat u met bijgaande begrotingscirculaire voldoende bent
geïnformeerd om uw verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
Er zijn in deze circulaire ook financieel technische onderwerpen opgenomen die wellicht meer
voor het college bestemd zijn. Daarom wordt deze circulaire ook in afschrift aan het college
verzonden. Wij attenderen u erop ook kennis te nemen van onze begrotingsbrief die wij u aan het
eind van ieder jaar toezenden. Hierin staan specifieke aandachtspunten voor uw eigen begroting.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Bijlagen:

- begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenten
- afschrift begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenschappelijke regelingen
Afschrift aan:

- college van burgemeester en wethouders van de Zuid-Hollandse gemeenten
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