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Bijlagen

Hierbij ontvangt u ter kennisneming de analyse van de conceptjaarrekeningen 2017 van de 

zeven provinciale publieke verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen). Deze 

behoort bij de concept-jaarrekeningen die de verbonden partijen aan u hebben toegezonden. 

Inhoud

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van de 

provinciale publieke verbonden partijen vóór 15 april 2018 de voorlopige concept 

jaarrekening 2017 aan de raden en provinciale staten van de deelnemende gemeenten en 

provincie. Over de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten zijn op 28 

januari 2015 bestuurlijke afspraken gemaakt. Om aan deze rol invulling te kunnen geven

wordt aan Provinciale Staten een analyse van deze (concept)jaarrekeningen en een korte 

verklaring van de verschillen ten opzichte van de begrotingen van deze partijen van het 

betreffende jaar toegezonden. Voor deze analyse wordt verwezen naar de bijlage. 

Financiële gegevens

De provinciale bijdrage voor de publieke verbonden partijen zoals Omgevingsdiensten, 

grondbank Zuidplas en de Dordtse Kil is in totaal € 48,0 mln. Dekking is voorzien in de 

provinciale begroting en de betreffende programma’s voor de uitvoering van de 

werkzaamheden door deze gemeenschappelijke regelingen.

Bijbehorende stukken

De (concept)jaarrekeningen zijn niet als aparte bijlagen opgenomen. Dit in verband met de 

hoeveelheid aan stukken en begeleidende brieven. Alle stukken zijn door de verbonden 

partijen aan u toegezonden en reeds beschikbaar in het Staten Informatie Systeem (SIS).

Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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