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Onderwerp

Provinciaal toezicht bij voorbereiding begroting 2021

Geacht college,

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.

Dank voor uw brief die wij op 15 september 2020 hebben ontvangen. U geeft in deze brief aan

dat de financiële positie van Molenlanden niet riant is en wij herkennen dat beeld. Met u zijn wij

van mening dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die buiten uw directe

invloedssfeer liggen. Evenwel heeft u een aantal ontwikkelingen wel kunnen voorzien, in het

bijzonder de wegvallende structurele dividend inkomsten van Eneco. Wij hebben u hier

meermaals op gewezen in onze brieven aan u. Veel andere gemeenten hebben de afgelopen

jaren de wegvallende dividendinkomsten dan ook al in de meerjarenbegroting verwerkt. 

Wij vinden het fijn het dat u ons vroegtijdig hebt betrokken bij uw koersdocument bezuinigingen

waarin de aanpak wordt geschetst hoe u het begrotingstekort met bezuinigingen wilt oplossen.

Hoewel u voor de inzet van uw Eneco middelen de voorkeur heeft voor een andere oplossing (die

niet binnen de kaders van het BBV past), hebben wij u alternatieven aangereikt. Wij waarderen

het dat u één van de aangereikte alternatieven heeft overgenomen.

De door u geuite teleurstelling betreuren wij. Qua flexibiliteit bieden we onze gemeenten: minder

streng toezicht op inzet van structurele reserves, op het opschuivend meerjarenperspectief en op

de kosten die samenhangen met corona. Verder bieden wij u een begrotingsscan aan waarmee u

meer zicht krijgt op welke mogelijkheden er nog zijn binnen uw begroting. Mocht u hier interesse

in hebben, dan kunt u contact opnemen met uw toezichthouder.

Tenslotte blijven we ons inzetten om vanuit het Rijk adequate middelen te krijgen voor de

uitvoering van uw taken. Zo is er onlangs een quickscan beschikbaar gekomen met een

onbetwistbaar objectief beeld van de feitelijke tekorten bij gemeenten en een gezaghebbend

oordeel over de betekenis daarvan. Dit is een van de manieren om het landelijke debat hierover

te blijven voeden. 
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Natuurlijk blijven wij met u meedenken om uw financiële situatie zo robuust mogelijk te houden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit

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

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


