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Onderwerp
Analyse van de jaarrekeningen 2020 van de provinciale publieke verbonden partijen

Advies
1. Vast te stellen de analyse van de (concept)jaarrekeningen 2020 van de zeven provinciale
publieke verbonden partijen;
2.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarbij ter kennisname wordt aangeboden de
analyse van de (concept)jaarrekeningen 2020 van de zeven provinciale publieke verbonden
partijen;

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over de analyse van de (concept)jaarrekeningen
2020 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1.1 Analyse jaarrekeningen 2020 publieke verbonden partijen
1.2 GS-brief aan PS - Analyse (concept)jaarrekeningen 2020 van de publieke verbonden partijen
B 1.1 Brief zienswijze begroting 2022 DCMR - Prov Staten PZH
B1.2 Jaarverslag en Jaarrekening DCMR 2020
B2.1 Uitnodiging zienswijze begroting 2022 ODH
B2.2 Ontwerp jaarstukken 2020 ODH
B3.1 BRIEF zienswijze begroting 2022 en jaarstukken 2020 OZHZ
B3.2 Jaarstukken 2020 vastgesteld DB 14 april 2021 OZHZ
B4. ODMH jaarstukken
B5. 20210510 AB 5 Jaarstukken 2020 ODWH
B7.1 Aanbiedingsbrief Grondbank RZG Zuidplas begroting 2022
B7.2 Jaarverslag 2020 grondbank
B7.3 Accountantsverslag 2020 GR Grondbank RZG Zuidplas
B7.4 Controleverklaring 2020 Grondbank RZG Zuidplas
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Toelichting voor het College

Over de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten zijn in de commissie Bestuur
en Middelen bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het besluit van Provinciale
Staten van 28 januari 2015. Om aan deze rol invulling te kunnen geven wordt een analyse van de
(concept)jaarrekeningen 2020 gemaakt, waarbij zowel op de doelen als de financiële middelen
wordt ingegaan. De (concept)jaarrekeningen 2020 van de huidige zeven provinciale publieke
verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) worden door de betreffende verbonden
partijen ter kennisname aan Provinciale Staten (PS) aangeboden.
Conform het daarbij door PS vastgestelde format is een analyse gemaakt van de
(concept)jaarrekeningen en een korte verklaring van de verschillen ten opzichte van de
begrotingen van deze partijen het betreffende jaar.

Voor de analyse van de (concept)jaarrekeningen wordt verwezen naar de bijlage:
-

Analyse (concept)jaarrekeningen 2020 provinciale publieke verbonden partijen

Private verbonden partijen
In tegenstelling tot de gemeenschappelijke regelingen bestaat voor de provinciale private
verbonden partijen geen wettelijke termijn om de jaarrekeningen 2020 voor 15 april aan te bieden.
Door het ontbreken hiervan is het maken van actuele analyse over het totale jaar 2020 voor alle
verbonden partijen niet mogelijk. De analyse van de jaarrekeningen 2020 voor de private
verbonden partijen zullen na zomerreces in september worden aangeboden aan GS en PS.

Financieel en fiscaal kader
De provinciale bijdrage 2020 gebaseerd op de (concept)jaarrekeningen van de zeven
gemeenschappelijke regelingen bedraagt in totaal

€ 58,9 mln. Deze bijdragen zijn in het

genoemde begrotingsjaar gedekt in de diverse beleidsvelden.

Totaalbedrag excl. BTW

: € 58,9 mln.

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zendt het Dagelijks Bestuur van de
provinciale publieke verbonden partijen voor 15 april 2020 de voorlopige (concept)jaarrekeningen
2020 aan de Raden en Provinciale Staten van de deelnemende gemeenten en provincie
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Voorafgaande besluitvorming

N.v.t.
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Proces

Deze (concept)jaarrekeningen worden betrokken bij het opstellen van de provinciale jaarrekening
2020 en indien noodzakelijk bij de zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2022 van de betreffende
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gemeenschappelijke regeling. Tevens zijn deze als input gebruikt voor het opstellen van de
bijgevoegde analyse.

De bijbehorende (concept)jaarrekeningen zijn niet als aparte bijlagen opgenomen. Dit in verband
met de hoeveelheid aan stukken en begeleidende brieven. Alle stukken zijn door de verbonden
partijen aan PS gezonden en (openbaar) ter inzage geplaatst op het Staten Informatie Systeem
(SIS).
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Participatie en rolneming

De provincie heeft als deelnemer conform de Wgr de jaarrekeningen ter kennisname aangeboden
gekregen. Burgers en bedrijven kunnen niet rechtstreeks invloed uitoefenen op dit product en/of
onderwerp.
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Communicatiestrategie

Over deze analyse hoeft niet actief te worden gecommuniceerd naar de betreffende publieke
verbonden partijen. De stukken en analyse zijn openbaar raadpleegbaar voor een ieder via het
SIS.
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