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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Bijgaand treft u aan de op 10 maart jl. vastgestelde Begrotingscirculaire 2021 -2024 voor

gemeenten. 

 

Ieder jaar informeren wij u over relevante en actuele onderwerpen waarop uw

(meerjaren)begroting wordt beoordeeld vanuit onze wettelijke financiële toezichtstaak. Deze

begrotingscirculaire is een aanvulling op het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK

2020) dat in 2019 is vastgesteld. Het GTK 2020 is een gezamenlijk product van de 12 provincies.

Hierin is de wijze vastgelegd waarop Gedeputeerde Staten (GS) invulling geven aan het

financieel toezicht.

 

Het is voor u van belang, als primair verantwoordelijke voor de financiële positie van uw

gemeente, u goed te laten informeren. Uw kaderstellende en controlerende taak brengt met zich

mee dat u erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is en eventuele

bezuinigingen en taakstellingen realiseerbaar zijn.

 

Aandachtspunten 

Bij de beoordeling van de begroting 2021 ligt onze aandacht onder andere op de ontwikkelingen

van het budget voor het sociaal domein, BTW-compensatiefonds en inzicht in de

begrotingspositie, met name de reservemutaties. 

 

Verder besteden wij in de circulaire aandacht aan de mogelijke verkoop van de Eneco aandelen.

De jaarlijkse dividendinkomsten vallen na verkoop weg. Bij besteding van de verkoopopbrengst

dient rekening gehouden te worden met het eenmalige karakter van deze gelden. Goed financieel

beleid is hierbij van belang.
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Toezichtsvorm

Ons uitgangspunt is dat u onder repressief (regulier) toezicht komt te staan. Gedurende het jaar

volgen wij risicogericht de ontwikkelingen van uw financiële positie en nemen kennis van uw

financiële besluiten. Daarbij vragen wij u de kadernota/voorjaarsnota, bestuursrapportages en de

conceptbegroting aan ons ter kennisname toe te sturen. Wanneer wij negatieve ontwikkelingen

zien, dan kunnen wij op ambtelijk niveau tijdig in gesprek gaan. 

Wanneer na ons onderzoek blijkt dat uw begroting en meerjarenraming niet structureel en reëel in

evenwicht zijn, volgt ambtelijk en bestuurlijk overleg en mogelijk preventief (verscherpt) toezicht.

Als preventief toezicht wordt ingesteld, heeft u eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te

kunnen doen.

 

Afschrift

In de begrotingscirculaire zijn financieel technische onderwerpen opgenomen die wellicht meer

voor het college bestemd zijn. Daarom wordt deze circulaire ook in afschrift aan het college

verzonden. Wij attenderen u op onze begrotingsbrief die wij u ieder jaar toezenden. Hierin staan

de specifieke aandachtspunten voor uw eigen begroting. In de bijlage treft u tevens een afschrift

aan van de begrotingscirculaire die wij aan de gemeenschappelijke regelingen hebben

toegestuurd. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Begrotingscirculaire 2021 -2024 gemeenten

- afschrift Begrotingscirculaire 2021 -2024 gemeenschappelijke regelingen

Afschrift aan:

- College van burgemeester en wethouders van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/financieel-toezicht/

