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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-638934993 (DOS-2018-

0000160)

Contact

D.C. Segers

070 - 441 67 24

dc.segers@pzh.nl

Onderwerp

Begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de begrotingscirculaires 2019–2022 aan de gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen (GRen) vastgesteld. In deze circulaires worden de gemeenten en 

GRen in Zuid-Holland geïnformeerd over de criteria en uitgangspunten waar de eerstkomende 

(meerjaren)begroting 2019 – 2022 aan moet voldoen en over diverse ontwikkelingen waar zij de 

komende periode mogelijk mee te maken krijgen. Deze zijn van belang voor het opstellen van de 

gemeentelijke (meerjaren)begroting 2019 – 2022. Ook staat in de begrotingscirculaires hoe de 

provincie daar als toezichthouder mee omgaat. Speerpunten van financieel toezicht in 2018 voor 

de begroting 2019 zijn onder andere de ontwikkelingen van de budgetten in het sociaal domein, 

afwaardering strategische gronden in 2019 en het wegvallen van de inkomsten uit 

precariobelasting vanaf 2022 voor gemeenten.

De begrotingscirculaire aan de gemeenteraden en de GRen worden begeleid met een 

aanbiedingsbrief van GS en ter informatie aan PS gezonden.

Advies

1. Vast te stellen de aanbiedingsbrief en begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenten

2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief en begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenschappelijke 

regelingen 

3. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale Staten worden 

geïnformeerd over de aanbiedingsbrieven onder 1 en 2 betreffende de begrotingscirculaire  

2019 - 2022 gemeenten en de begrotingscirculaire 2019 - 2022 gemeenschappelijke regelingen

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de begrotingscirculaire 2019 – 2022 gemeenten 

en gemeenschappelijke regelingen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar D.C. Segers Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 maart 2018
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Bijlagen
- GS brief aan PS over de begrotingscirculaire 2019 – 2022 gemeenten en GRen
- Aanbiedingsbrief GS begrotingscirculaire 2019-2022 gemeenten
- Begrotingscirculaire 2019-2022 gemeenten
- Aanbiedingsbrief GS begrotingscirculaire 2019-2022 aan GRen
- Begrotingscirculaire 2019-2022 GRen
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief

In de begrotingscirculaire zijn, naast de wettelijke vereisten, relevante specifieke onderwerpen 

opgenomen die van belang zijn voor de financiële positie van de gemeenten. Deze onderwerpen  

zijn:

 Sociaal domein

 Overgangsbepaling Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)

 Omgevingswet

 Doorontwikkeling financieel toezicht

 Publicatie van gegevens Staat van Zuid-Holland

 Interbestuurlijk toezicht

 Realistische programmering door regionale woonvisies

 Verbonden partijen

 Precariobelasting

 Omgevingswet

 Nieuwe notities Commissie BBV

Financieel en fiscaal kader

Niet van toepassing, afgestemd met financiën.

Juridisch kader

Niet van toepassing, betreft informatie aan gemeenteraden.

Op basis van artikel 203 van de Gemeentewet wordt deze begrotingscirculaire opgesteld.

2 Proces

De begrotingscirculaire wordt jaarlijks toegestuurd aan de gemeenteraden van de Zuid-Hollandse 

gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met een afschrift aan de colleges.

3 Communicatiestrategie

Verzending van de brieven aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
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