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Uw kenmerk

 
Bijlagen -

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65

stoppen dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

In onze brief van 19 december 2020 met kenmerk PZH-2019-719002011 hebben wij u

geschreven dat u voor 2020 onder preventief toezicht bent geplaatst en dat de begroting 2020

onze goedkeuring behoeft. Het preventief toezicht is ingesteld omdat uw begroting 2020 en

meerjarenraming 2021 -2023 niet aan de criteria voor repressief toezicht voldoen.

  

Herstelplan

Op 24 april 2020 hebben wij uw vastgestelde herstelplan ontvangen. Wij vinden dit herstelplan

inhoudelijk sterk, hiermee willen we u complimenteren. In principe kunnen we ons dan ook in uw

herstelplan vinden. Tegelijkertijd constateren we dat de maatregelen die in het plan zijn

opgenomen op sommige punten onvoldoende ‘hard’ zijn. Dit zit hem vooral in de haalbaarheid

van de maatregelen. Dit leidt ertoe dat wij op dit moment helaas moeten besluiten het preventief

toezicht nog niet op te heffen.

  

Verwerking van herstelplan in de begroting

U presenteert in uw begroting inclusief herstelplan een nadelig saldo in de jaren 2020, 2021 en

2022. In 2023 presenteert u een positief saldo van € 2,8 miljoen. Bij deze raming gaat u uit van

een verlaging van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen van € 8,6 miljoen in 2023. 

Om dit te kunnen realiseren dienen de algemeen besturen van deze regelingen in te stemmen

met de wijziging. Zij staan in beginsel positief tegenover de ambities in het herstelplan, maar

hebben ook aangegeven meer tijd nodig te hebben om de gewenste maatregelen in

gezamenlijkheid uit te werken en op haalbaarheid te beoordelen. Zij concluderen op dit moment

de financiële consequenties nog niet te kunnen verwerken in hun begroting en meerjarenraming. 

Hierdoor is het onvoldoende zeker dat het structurele begrotingsevenwicht in uw

meerjarenraming tijdig wordt hersteld. Daarom onthouden wij goedkeuring aan de begroting 2020

en handhaven wij, in overeenstemming met artikel 206 van de Gemeentewet, het preventief

toezicht. 
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Wat betekent dit voor u?

Nu wij goedkeuring aan uw begroting onthouden, blijft het besluit van GS van 19 december 2019

betreffende het preventief toezicht onverminderd van kracht. Het ambtelijk overleg blijft in stand,

waarbij wij ernaar streven het functioneren van uw organisatie niet onnodig te belemmeren.

  

De afspraken uit onze brief van 19 december 2020 met kenmerk PZH-2019-719002011 blijven

onverminderd van kracht: 

· Wij stellen u in staat aan de verplichtingen voor het uitvoeren van bestaand beleid te

voldoen. Deze toestemming geldt voor uitgaven, zoals structureel geraamd in uw

begroting van 2019. Indien een budget voor 2020 echter lager uitvalt dan voor 2019, dan

geldt deze toestemming voor het lagere bedrag. Voor onvermijdbare stijgingen door

reguliere indexering van de kosten in de begroting 2019 van lonen, bijdragen aan

gemeenschappelijke regelingen, subsidies en goederen en diensten heeft u onze

toestemming.

· Voor het doen van andere uitgaven, blijft u ons toestemming vragen. Daarbij dient, naast

adequate financiële dekking van het voorstel, ook aangegeven te worden in hoeverre de

betreffende uitgaven onontkoombaar en onuitstelbaar zijn. Bij de beoordeling van deze

voorstellen zullen we steeds kijken of deze de uitvoering van het herstelplan, zoals door

u vastgesteld, bevorderen. Maatregelen die passen binnen het herstelplan zullen we in

beginsel positief beoordelen. Via onze brieven met kenmerken PZH-2020-728949818,

PZH-2020-735706583 en PZH-2020-739007366 hebben wij inmiddels onze instemming

voor enkele nieuwe uitgaven kenbaar gemaakt.

  

Begrotingsscan

Met uw organisatie hebben we afgesproken een begrotingsscan uit te voeren. Een scan kan u

verdiepende inzichten geven in uw financiële situatie en geeft u hopelijk nieuwe inzichten hoe u

uw financiële situatie duurzaam kan verbeteren, die van nut kunnen zijn bij de beraadslagingen

over de begroting 2021.

  

Bezwaarprocedure

Tegen het besluit tot het plaatsen onder het preventieve begrotingstoezicht kunnen

belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van

verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van 'Awb-

bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden

gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602,

2509 LP Den Haag.

  

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van

dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge

artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres Prins

Clauslaan 60 te Den Haag), een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden

ingediend. 
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Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

 

 

Tot slot

In het kader van AVG regelgeving zetten wij de contactgegevens van de toezichthouder niet meer

bovenaan deze brief, maar in plaats daarvan vermelden wij het algemene telefoonnummer van

de provincie.

  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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

Afschrift aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen


