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Tram 9 en de buslijnen
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dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie op de ontwerpbegroting 2022 van de

DCMR inclusief de meerjarenraming 2023-2025.

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2022 van DCMR is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van

alle deelnemers van € 72,5 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een

aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief

2021, die reeds eerder is verstuurd naar de DCMR en geldt als financieel kader voor de

begroting, hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2023-2025 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2022

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2022 door DCMR geraamd op

€ 28,8 mln. De provinciale aanvullende bijdrage wordt geraamd op € 2,3 mln. Deze raming is

gebaseerd op werkzaamheden die DCMR eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

GS adviseren u in de zienswijze aan DCMR op te nemen dat:

  Met de geraamde provinciale bijdrage van € 31,1 mln. kan worden ingestemd.

  De raming voor de aanvullende opdrachten (projecten) realistisch wordt geacht.

  Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud en

budget) zal worden verstrekt. Op dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten

budgetrechten worden ontleend en komen de gelden beschikbaar.
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  In de ontwerpbegroting DCMR 2022 is voor de indexatie van de provinciale bijdrage

2022 uitgegaan van de provinciale uitgangspunten zoals die benoemd zijn in de

provinciale kaderbrief 2022. Concreet betekent dit een indexatie van de uren met 1,52%.

Besluitvorming over de DCMR uurtarieven 2022 is voorzien in het AB DCMR van 1 juli

2021. Als de tariefstijging 2022 afwijkt van het gehanteerde percentage van 1,52% dan

zal de provinciale bijdrage 2022 hierop aangepast worden. De DCMR zal deze

aanpassing van de provinciale bijdrage vervolgens moeten verwerken in een

begrotingswijziging;

  In de provinciale kaderbrief 2022 is aangegeven dat wij voor de loonontwikkelingen

aansluiten bij de feitelijke loonstijgingen. Over de feitelijke (stijging van de)

personeelskosten, na het bekend worden van de Cao-afspraken en andere relevante

lasten en premies, zal door de DCMR worden gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur.

Deze werkwijze sluit aan bij de AB besluitvorming d.d. 9 juli 2018 over dit onderwerp.

Omgevingswet

Op dit moment is er nog geen definitief besluit genomen over de inwerkingtreding van de

Omgevingswet per 1 januari 2022. Met de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor de

provinciale bodemtaken grotendeels over naar de gemeenten. De afgelopen periode is met uw

dienst overleg gevoerd wat de mogelijke financiële consequenties hiervan zijn voor uw begroting.

Gebleken is dat het op dit moment nog niet goed mogelijk is om deze financiële consequenties

concreet te verwerken in uw ontwerpbegroting 2022.  Wij verzoeken uw dienst daarom, zodra de

inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2022 definitief is, de financiële consequenties van

de voorziene overdracht van de bodemtaken en eventuele andere voorgestane wijzigingen te

verwerken in de eerst komende wijziging van de begroting 2022.

Aandachtspunten PS

In de provinciale kaderbrief zijn een viertal onderwerpen genoemd waar de Provinciale Staten

specifiek aandacht voor hebben gevraagd. In de ontwerpbegroting 2022 van DCMR zijn deze

onderwerpen (externe inhuur, HRM-beleid, digitalisering en duurzaam inkopen) ons inziens

voldoende aan bod gekomen. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de analyse van de

begrotingen. Wij gaan ervan uit dat deze onderwerpen in het vervolg een integraal onderdeel

zullen uitmaken van de P&C producten van DCMR.  

Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor: 

1. Met de ontwerpbegroting DCMR 2022 in te stemmen;

2. De meerjarenraming 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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


