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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-727576226 DOS-2019-
0009590

Onderwerp

Begrotingscirculaire gemeenten 2021 -2024

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de gemeenteraden in Zuid-Holland over de Begrotingscirculaire

gemeenten 2021 -2024.

2. Vast te stellen de Begrotingscirculaire gemeenten 2021 -2024.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten worden geïnformeerd over 

de begrotingscirculaire gericht aan de gemeenteraden van de in Zuid-Holland gelegen

gemeenten.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Begrotingscirculaire gemeenten 2021 -2024.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . GS-brief aan PS over de Begrotingscirculaire gemeenten 2021 -2024
2. Aanbiedingsbrief GS Begrotingscirculaire 2021 -2024 gemeenten
3. Begrotingscirculaire gemeenten 2021 - 2024

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 maart 2020 -



2/3

1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan Provinciale Staten.

 

In de begrotingscirculaire zijn, naast de wettelijke vereisten, relevante specifieke onderwerpen

opgenomen die van belang zijn voor de financiële positie van de gemeenten. Deze onderwerpen

zijn onder andere:

 

· Herijking gemeentefonds

· Sociaal domein

· Omgevingswet

· Duurzaamheid/energietransitie/klimaat

· Rechtmatigheidsverantwoording college met ingang van 2021.

· Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht

· Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

· Nieuwe notities van de Commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en

gemeenten (BBV)

 

Financieel en fiscaal kader

Er vloeien geen financiële of fiscale consequenties voort uit dit besluit.

Totaalbedrag excl. BTW:  n.v.t.

Programma: 4 Bestuur en Samenleving

Financiële risico’s: n.v.t.

  

Juridisch kader

Financieel toezicht op de gemeenten is een wettelijke taak. 

Op basis van artikel 203 van de Gemeentewet wordt deze begrotingscirculaire opgesteld. Het

betreft informatie aan de raden van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Niet van toepassing. Ieder jaar worden de gemeenten geïnformeerd over de begrotingsrichtlijnen

voor de eerstkomende vast te stellen begroting door de gemeenteraden.

 

3 Proces

 

De begrotingscirculaire wordt jaarlijks toegestuurd aan de gemeenteraden van de in Zuid-Holland

gelegen gemeenten met een afschrift aan burgemeester en wethouders.

 

4 Participatie

 Niet van toepassing. Dit betreffen begrotingsrichtlijnen voor gemeenten.
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5 Communicatiestrategie

 

Er is geen actieve communicatiestrategie. De brief en circulaire worden verzonden aan de

gemeenten.

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de brief aan de gemeenteraden en de

Begrotingscirculaire gemeenten 2021 -2024.

 


