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Bijgaand treft u ter kennisname de uitgangspuntenbrief financieel kader 2020 van de Grondbank

RZG Zuidplas (Grondbank) aan. Dit is in lijn met uw wens om aan de voorkant te worden

meegenomen bij de voorbereidende besluitvorming inzake begrotingen van de

gemeenschappelijke regelingen. De brief is reeds verzonden mede in verband de voorbereidende

werkzaamheden voor de (ontwerp)begroting 2020 van deze gemeenschappelijke regeling. Ten

aanzien van de procedure wordt opgemerkt dat de begroting 2020 in de periode mei/juni 2019

voor een zienswijze zal worden aangeboden aan uw Staten.

 

De provincie beschrijft in de brief overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale (financiële)

uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2020 van de Grondbank. In de

brief worden drie onderwerpen (generiek) aan de orde gesteld:

· de provinciale deelnemersbijdrage 2020;

· de rentekosten;

· de loonkosten en prijsstijgingen.

 

Provinciale deelnemersbijdrage

In 2019 zijn er provinciale verkiezingen en komt er een nieuw collegeakkoord voor de periode

2020-2023. Het huidige Hoofdlijnenakkoord 2016-2019 is dan ook niet van toepassing voor het

jaar 2020. Gelet op deze situatie hebben wij besloten de provinciale deelnemersbijdrage te

continueren en te garanderen. Daarbij merken wij op dat na de verkiezingen en met een nieuw

collegeakkoord dit standpunt kan wijzigen.  

http://www.zuid-holland.nl
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Ten aanzien de verdere invulling voor het begrotingsjaar 2020 nog het volgende. 

 

Rentekosten

De raming van de lasten van de begroting 2020 van de Grondbank zullen voornamelijk bestaan

uit de rentekosten op de leningen. De leningen zijn kortgeleden omgezet naar langlopend met

een vast rentepercentage. Van een lastenstijging op dit punt is dan ook geen sprake.

 

Loonkosten en prijsstijgingen

De raming van de lastenstijgingen van de begroting 2020 van de Grondbank dient ten aanzien

van de loon- en prijsstijgingen een reëel beeld te geven. Daarbij sluiten wij voor de mogelijke

loonontwikkeling aan bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Voor de materiële component van de

begroting kan de Grondbank de nationale consumentenprijsindex (CPI) gebruiken.

  

Het door de Grondbank voorgestelde indexeringspercentage (gewogen gemiddelde

loonkostenstijging en prijsstijging materiële component) dient voor de lastenontwikkeling goed,

gespecificeerd onderbouwd te worden.

 

Voor het dekkend maken van de begroting en de benodigde provinciale financiële

deelnemersbijdrage vragen wij blijvend aandacht voor efficiëntieverbetering in de bedrijfsvoering.

Mede gelet op de beperkte stijging van de lasten gaan wij er vanuit dat deze via  

kostenbesparingen en andere maatregelen zijn op te vangen in de begroting.

 

Financieel kader

Er zijn op basis van de opgenomen provinciale uitgangspunten in de brief geen financiële

consequenties rekening houdende met het huidige gereserveerde provinciaal budget van 

€ 922.000 in doel 3.3 in 2020 voor de Grondbank RZG Zuidplas.

 

De provincie heeft een minderheidspositie in het Algemeen Bestuur van de betreffende

gemeenschappelijke regeling. Als de uiteindelijke besluitvorming in het Algemeen Bestuur bij de

vaststelling van de begroting 2020 afwijkt van de provinciale uitgangspunten, dan kan dit

financiële consequenties voor de provinciale begroting hebben.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, plv. voorzitter,

 

drs. G.M. Smid-Marsman F. Vermeulen

  

Bijlagen:

- Uitgangspuntenbrief financieel kader 2020 Grondbank RZG Zuidplas

  


