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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-693812103 (DOS-2019-
0000055)

Onderwerp

Bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019

 
Advies
1 .  De bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019 vast te stellen;
2.  De brief aan Provinciale Staten over de bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht

2018-2019 vast te stellen;
3.  De publiekssamenvatting vast te stellen waarin wij verslag uitbrengen over de wijze waarop

financieel toezicht is uitgevoerd in 2018.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
• Bijlage 1 GS brief aan PS - Bestuurlijke verantwoording Financieel toezicht 2018-2019 
• Bijlage 2 Bestuurlijke verantwoording financieel Toezicht 2018-2019

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 25 juni 2019 N.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

De financieel toezichthouder helpt gemeenten bij het bevorderen van een gezonde financiële

huishouding en biedt daarmee meerwaarde aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Financieel

toezicht is een wezenlijk onderdeel van de ‘checks and balances’ binnen het openbaar bestuur en

draagt hiermee bij aan het voorkomen dat een gemeente niet meer in staat is financiële tekorten

zelf op te lossen. 

 

Door middel van de bestuurlijke verantwoording 2018-2019 brengen GS verslag uit van de

bevindingen met betrekking tot financieel toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen

en waterschappen. De bestuurlijke verantwoording 2018-2019 bevat ook de toekomstige

ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van gemeenten,

gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

 

Financieel en fiscaal kader

Dit document heeft betrekking op het programma Bestuur en samenleving. Er zijn geen financiële

of fiscale consequenties voor de provincie. 

 

Juridisch kader

Wij houden financieel toezicht op basis van de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke

regelingen en de Waterschapswet. De bestuurlijke verantwoording 2018-2019 is afgestemd met

de afdeling Financiële en Juridische Zaken. Er zijn geen juridische consequenties voor de

provincie. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Jaarlijks brengen GS verslag uit over de wijze waarop financieel toezicht is uitgevoerd en wat

daarbij opviel. Er heeft geen eerdere besluitvorming over dit document plaatsgevonden.

 

3 Proces

 

Het financieel toezicht helpt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen bij

het bevorderen van een gezonde financiële huishouding en biedt daarmee meerwaarde aan de

kwaliteit van het openbaar bestuur. Dit doen wij door het aangaan van de dialoog. 

 

De bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2018-2019 zal na vaststelling door GS aan PS

worden toegestuurd.

 

4 Participatie

 N.v.t.
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5 Communicatiestrategie

 

De bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2018-2019 wordt na vaststelling door GS op de

website van Zuid-Holland gepubliceerd.

 


