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Bijgaand treft u aan ter informatie de door ons vastgestelde begrotingscirculaire 2021 – 2024

gemeenschappelijke regelingen.

 

Gemeentewet

Volgens artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 189 van de

Gemeentewet is het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling primair

verantwoordelijk voor het structureel en reëel evenwicht van de (meerjaren) begroting. 

In artikel 203 van de Gemeentewet is de verantwoordelijkheid van de provincie geregeld. 

Het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen wordt door ons

uitgeoefend. Het betreft een wettelijke taak.

 

Wij doen vóór de aanvang van het begrotingsjaar aan het dagelijks bestuur van de

gemeenschappelijke regeling mededeling of de begroting naar ons oordeel de goedkeuring

behoeft (het zogenoemde preventief toezicht).

 

Gemeenschappelijke regelingen informeren

De gemeenschappelijke regelingen (GRen) in Zuid-Holland worden door middel van onze

begrotingscirculaire geïnformeerd over de criteria en uitgangspunten bij de besluitvorming over

de beoordeling van de eerstkomende (meerjaren)begroting 2021 – 2024. 

 

Doordat wij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling hierover informeren, kan tijdig

rekening worden gehouden met de eisen waaraan de begroting moet voldoen en welke relevante

actuele ontwikkelingen eraan komen die mogelijk van invloed zijn op de financiële positie. 
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De circulaire voor de GRen wordt eerder vastgesteld dan de circulaire voor gemeenten. De GRen

hebben aangegeven graag eerder de circulaire te ontvangen in verband met de planning en

controlcyclus die eerder van start gaat dan die van de gemeenten. 

De begroting moet 8 weken voordat het door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld,

aangeboden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor hun zienswijzen. De

vastgestelde begroting van GRen moet vóór 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar aan

ons ingezonden worden. 

 

De wettelijke inzendtermijn van de begroting van gemeenten is 15 november voorafgaand aan

het begrotingsjaar. De begrotingscirculaire voor de gemeenten zal begin maart 2020 of mogelijk

eerder door ons worden vastgesteld, zodat de meest actuele ontwikkelingen nog meegenomen

kunnen worden.

 

Het bestuur van de GRen wordt verder ook geïnformeerd over specifieke onderwerpen zoals de

actualisatie van het gemeenschappelijk toezichtskader en hoe wij de ramingen in het sociaal

domein beoordelen. Speerpunten van financieel toezicht in 2020 voor de begroting 2021 van de

gemeenschappelijke regelingen zijn het realistisch ramen, de ontwikkelingen van de budgetten in

het sociaal domein en de verwerking van de reservemutaties in de begroting.

 

U vindt deze stukken als bijlagen bij deze brief.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen
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