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Provincie Zuid-Holland

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Gemeenteraad Papendrecht 
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

Geachte ontvanger,

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie.

Provincie Zuid-Holland

Verzonden op 17-07-2019



Gedeputeerde Staten

Afdeling Bestuur$

pr°™ Holland Zuid

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 
Postbus 166 
3300 AD DORDRECHT

Contact
R. (Radjali) Mukhlis 
070-441 8294 
r.mukhlis@ozh.nl

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
070-441 6611 
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk

PZH-2019-700405467 
DOS-2018-0001779
Uw kenmerk 

Bijlagen

Onderwerp

Goedkeuring begrotingswijzigingen in de eerste 
bestuursrapportage 2019

Geacht bestuur,

In onze brief van 21 december 2018, kenmerk PZH-2018-654195416, hebben wij u medegedeeld 
dat, vanwege niet-reële ramingen, de begroting alsmede de daarop betrekking hebbende 
begrotingswijzigingen ons ter goedkeuring moeten worden aangeboden.

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.

H

Wij hebben van uw gemeenschappelijke regeling het besluit van 4 juli 2019 ontvangen met 
betrekking tot de eerste bestuursrapportage 2019 en de onderstaande begrotingswijzigingen die 
met deze rapportage zijn vastgesteld.

Het bijstellen van de baten en lasten als gevolg van de uittreding van gemeenten 
Leerdam en Zederik;
Het onttrekken van € 1,27 miljoen uit de reserve uittreding Leerdam-Zederik ter dekking 
van de ontstane frictiekosten voor het jaar 2019;
Het onttrekken van het aandeel van Leerdam en Zederik (€ 35.900) uit de algemene 
reserve.

Beslissing
Wij hebben de begrotingswijzigingen goedgekeurd verlenen u hierbij toestemming tot het 
aangaan van de verplichtingen, zoals vastgelegd in het bovengenoemde besluit. Strijdigheden 
met het recht of algemene financiële belang van de gemeenschappelijke regeling zijn ons niet 
gebleken.

Tot slot
Wij hebben een afschrift van deze brief aan de raden van de deelnemende gemeenten en de 
gemeente Vijfheerenlanden gezonden. Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS- 
nummerte vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen,

Drs. Marije L.E.F. Hoogendoom-Bruins Slot 
Hoofd Bureau 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 Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 
Hendrik-ldo-Ambacht, Hoekse Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrechten 
Vijfheerenlanden.
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