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Geachte ontvanger,

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie.

Provincie Zuid-Holland
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Gedeputeerde Staten
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H.G. (Hendrie) Jacobs 
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Ons kenmerk 
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PZH-2018-654036915 
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 

Geacht bestuur,

Financieel toezicht is gericht op het voorkomen dat een organisatie in een financieel 
uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. Vanuit onze rol bieden wij u informatie 
welke u kan benutten bij het beoordelen van de financiële positie van uw gemeenschappelijke 
regeling.
In deze brief besteden wij aandacht aan uw jaarrekening 2017 en begroting 2019. Hebt u vragen 
over de inhoud van deze brief, of andere vragen over de financiële positie van uw 
gemeenschappelijke regeling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn graag 
bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw toezichthouder. 
Naar aanleiding van ons onderzoek komen wij tot de volgende opmerkingen.

Bezoekadres 

Zuid-HoNandplein 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.

Toezichtregime begroting 2019: repressief toezicht
Uw begroting en jaarrekening voldoen aan de criteria voor repressief toezicht. Daarom geldt voor 
uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2019 het repressieve begrotingstoezicht. Dit houdt 
in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen 
niet vooraf goed te keuren. Wij verzoeken u om begrotingswijzigingen binnen twee weken na 
vaststelling aan ons toe te sturen. De begroting en de jaarrekening hebben wij voor kennisgeving 
aangenomen.

Resultaat onderzoek
De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 0,7 miljoen. Ook na correctie van incidentele 
baten en lasten resteert er een tekort van € 0,7 miljoen. De jaarrekening is dus niet structureel in 
evenwicht. Wij hebben geconstateerd dat u de structurele effecten heeft meegenomen in de 
begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
De begroting is wel in evenwicht, ook na correctie van incidentele baten en lasten.
Zowel de begroting als de jaarrekening zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden.
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Overige opmerkingen

Taakstelling en bijkomende kosten
Een belangrijke doelstelling van uw organisatie is het behalen van een efficiencyvoordeel van 
10% op de bedrijfsvoeringskosten. Het uitgangspunt is dat er in 2018 een besparing ontstaat van 
€ 5,9 miljoen. Wij hebben met waardering geconstateerd dat u deze taakstelling daadwerkelijk 
hebt gerealiseerd. Een aandachtspunt is wel de extra budgetverhogingen voor diverse 
noodzakelijke ontwikkelingen. De begrotingswijzigingen hebben geleid tot aanvullende bijdragen 
voor de deelnemende gemeenten. Wij adviseren u de kosten zo veel mogelijk te verwerken in de 
oorspronkelijke begroting en aanvullende begrotingswijzigingen tot een minimum te beperken.

A ccountantsverklaring
De werkzaamheden van de accountant hebben voor de jaarrekening 2017 geresulteerd in een 
afkeurende controleverklaring voor het aspect rechtmatigheid. De beperking is het gevolg van het 
overtreden van de Europese aanbestedingsregels. Inmiddels heeft u beheersmaatregelen in 
gang gezet die het risico op onjuiste aanbestedingen zullen moeten verlagen. Wij verwachten dan 
ook dat deze maatregelen ertoe zullen leiden dat de accountant bij de jaarrekening 2018 een 
goedkeurende verklaring kan verstrekken.

Tot slot
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden (zie gegevens 
bovenaan deze brief).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen,

drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot 
Hoofd Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

- De raad van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
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