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Geachte ontvanger,

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie.

Provincie Zuid-Holland
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Bijlagen

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van ons onderzoek komen wij tot de volgende opmerkingen.

Verzonden op 12-12-2019 PZH-2019-718549277 dd. 11 -12-2019

Verder hebben wij onderzocht in hoeverre er in uw jaarrekeningresultaat sprake is van structurele 
effecten die van invloed kunnen zijn op uw begroting en meerjarenraming. Hierbij hebben wij

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 2018 en begroting 2020. 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.

Toezichtregime begroting 2020: repressief toezicht
Uw begroting, inclusief de 1e wijziging GRD-begroting 2020, voldoet aan de criteria voor 
repressief (regulier) toezicht. 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 wel om uw 
begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling ter kennisname aan ons toe te sturen.

Resultaat onderzoek
Uw begroting en meerjarenraming hebben wij beoordeeld op structureel en reëel evenwicht, 
volgens de uitgangspunten van de Gemeentewet. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de 
structurele lasten van uw begroting gedekt zijn door structurele baten. De meerjarenraming is niet 
volledig gedekt door structurele baten, omdat hierin een niet reële taakstelling is opgenomen, (zie 
de toelichting bij Overige opmerkingen)
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onder andere het overzicht van incidentele baten en lasten betrokken. Naar ons oordeel is er 
sprake van een structureel sluitende jaarrekening.

In onze brief van 11 september 2019 hebben wij aangegeven dat wij ons besluit over het 
toezichtregime zullen aanhouden totdat de begrotingswijziging zoals hierboven bedoeld bij ons is 
ingediend.

Tot slot
Graag ontvangen wij voor 1 april 2020 een schriftelijke reactie op deze brief. We vragen u ons 
daarin op de hoogte te stellen van de voortgang met betrekking tot de invulling van de taakstelling 
voor 2020. Daarnaast vragen wij u toe te lichten hoe u de begroting 2021 en meerjarenraming 
20220-2024 structureel en reëel sluitend gaat maken.

Zoals hierboven aangegeven loopt de taakstelling waartoe de Drechtraad op 2 juli 2019 heeft 
besloten op tot een structureel bedrag van €16,6 miljoen in 2023. Wij gaan ervan uit dat de 
Drechtraad niet alleen voor het begrotingsjaar 2020 maatregelen vaststelt om tot een structureel 
en reëel sluitende begroting te komen. Er zullen ook maatregelen moeten worden vastgesteld die 
ertoe leiden dat vóór 1 augustus 2020 een sluitende begroting 2021 en een sluitende 
meerjarenraming 2022-2024 aan de provincie kan worden ingezonden.

Wij constateren dat de taakstelling voor 2020 voor een bedrag van € 2,9 miljoen nog niet 
concreet is ingevuld. Deze taakstelling blijft intact. U geeft aan dat de nadere invulling en 
besluitvorming hierover in het tweede kwartaal van 2020 zal plaatsvinden. Wij vinden het 
verstandig dat u tijd neemt om hierin een zorgvuldige afweging te maken en de voorstellen af te 
stemmen met alle betrokkenen. Het risico dat de taakstelling in 2020 niet of slechts gedeeltelijk 
kan worden ingevuld heeft u afgedekt door een stelpost in de begroting op te nemen en de 
deelnemersbijdragen 2020 te verhogen naar het niveau zonder deze taakstelling.

Overige opmerkingen
Op 2 juli 2019 heeft de Drechtraad de begroting 2020 van uw gemeenschappelijke regeling 
vastgesteld. In dezelfde bestuursvergadering heeft de Drechtraad twee amendementen (A2 en 
A2a) aangenomen. Deze amendementen resulteren in een taakstelling van€ 5 miljoen in 2020, 
oplopend tot structureel € 16,6 miljoen in 2023. Ook werd besloten "Het DSB op te dragen, in 
samenspraak met de lokale portefeuillehouders Sociaal Domein en Financiën, uitedijk september 
2019 de Ie wijziging van de begroting 2020, met daarin een invulling van de taakstelling door 
beleidsaanpassingen, geactualiseerde prognose van kosten en dekking, ter besluitvorming aan te 
bieden aan de Drechtraad.’
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Op 3 december 2019 heeft de Drechtraad de '1e wijziging GRD-begroting 2020’ behandeld en 
vastgesteld:

• De 1e begrotingswijziging 2020;
• De nieuwe gemeentelijke bijdragen voor 2020;
• De aanpassing van de risicoparagraaf 2020;

Zoals aangekondigd in onze brief van 11 september hebben wij deze wijzigingen betrokken bij de 
beoordeling van uw begroting 2020.



Hoogachtend,
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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.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Afschrift aan:

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten: 
Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-ldo-Ambacht, Papendrecht, 
Sliedrecht en Zwijndrecht.
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