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Onderwerp

Begrotingscirculaire gemeenten 2021 -2024.
Geachte Statenleden,
Bijgaand treft u aan ter informatie de door ons vastgestelde Begrotingscirculaire gemeenten
2021 – 2024.
Gemeentewet
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. De wettelijke inzendtermijn van de begroting van
gemeenten is 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Voordat het begrotingsjaar (2021) aanvangt delen wij de gemeenteraad van de in Zuid-Holland
gelegen gemeenten schriftelijk mee onder welk toezichtsvorm de gemeente het komende jaar
komt te staan. Ook informeren wij de gemeenten over onze bevindingen van de
(meerjaren)begroting en adviseren wij de gemeenten.
Een gemeente wordt onder het (regulier) repressief toezicht of het (verscherpt) preventief toezicht
geplaatst. Wanneer een gemeente onder preventief toezicht wordt geplaatst, zal hieraan
voorafgaand gelegenheid gegeven tot bestuurlijk overleg.
Gemeenten informeren
Om ervoor te zorgen dat de gemeenten voldoende op de hoogte zijn van onze richtlijnen met
betrekking tot het financieel toezicht, worden de gemeenten in Zuid-Holland geïnformeerd over de
criteria en uitgangspunten over de beoordeling van de (meerjaren)begroting 2021 – 2024.
De Begrotingscirculaire is een aanvulling op het Gemeenschappelijk toezichtkader gemeenten
dat in 2019 is vastgesteld.
Verder infomeren wij de gemeenten over relevante actuele ontwikkelingen die eraan komen die
mogelijk van invloed zijn op de financiële positie.
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Aandachtspunten
De gemeenteraden worden geïnformeerd over onder andere de richtlijnen hoe wij de ramingen in
het sociaal domein beoordelen, de ramingen met betrekking tot de BTW-compensatiefonds en
het inzicht in de begrotingspositie, met name de reservemutaties.
Verder besteden wij in de circulaire aandacht aan de mogelijke verkoop van de Eneco aandelen
door een aantal gemeenten. De jaarlijkse dividendinkomsten vallen na verkoop weg. Goed
financieel beleid is daarbij van belang.
De begrotingscirculaire aan de gemeenten wordt begeleid met een aanbiedingsbrief. Wij sturen
de gemeenten ook een afschrift toe van de begrotingscirculaire die wij aan de
gemeenschappelijke regelingen hebben gestuurd. Wij vinden het van belang dat de deelnemende
gemeenten weten waarover wij de gemeenschappelijke regelingen schrijven.
U vindt deze stukken als bijlage bij deze brief.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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