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Afdeling Bestuur
Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Onderwerp

Financieel toezicht begroting 2020

Doel van financieel toezicht
Financieel toezicht is gericht op het voorkomen dat een gemeente of een gemeenschappelijke 
regeling in een financieel uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. Met het oog 
hierop beoordelen wij vóór aanvang van het begrotingsjaar of voor uw gemeenschappelijke

Wij gaan ervan uit dat het besluit van 12 september onverkort wordt overgenomen en hebben in 
dat licht uw begroting 2020 beoordeeld. Naar aanleiding van ons onderzoek komen wij tot de 
volgende opmerkingen.

In onze brief (met kenmerk: PZH-2019-707144977) hebben wij u geïnformeerd dat wij ons 
oordeel over uw begroting 2020 aanhouden tot u, door middel van een eerste wijziging, de 
financiële consequenties uit uw eerste bestuursrapportage 2019 en de maatregelen uit de 
omdenknotitie in de begroting 2020 heeft verwerkt. U heeft in uw vergadering van 12 september 
jl. een begrotingswijziging voor 2019 en 2020 vastgesteld en deze ter zienswijze voorgelegd. Op 
12 december 2019 gaat u hierover een definitief besluit nemen.

Besluit: repressief toezicht
Uw begroting is in 2020 naar ons oordeel niet structureel en reëel in evenwicht. Wel heeft u, door 
uw aanvullende besluit van 12 september jl. (onderdeel 6), aannemelijk gemaakt dat udit 
evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming (dus in 2023) tot stand brengt. 
Daarom hebben wij besloten uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2020 onder het 
repressief (regulier) toezicht te plaatsen. Dit houdt in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij 
hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren. Formeel houdt dit in 
dat wij uw begroting en jaarrekening voor kennisgeving hebben aangenomen.

Wij verzoeken u om begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling ter kennisname aan 
ons toe te sturen.
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station Den Haag CS is 
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auto's is beperkt.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke 
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regeling repressief of preventief begrotingstoezicht geldt (zie artikel 203 van de Gemeentewet). 
Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw 
begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren. Preventief toezicht is 
uitzondering. Dit betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen eerst nog door ons moeten 
worden goedgekeurd voordat u tot uitvoering kunt overgaan.

Voor sommige gemeenten kan dit betekenen dat hun begroting niet voldoet aan de criteria voor 
repressief toezicht. Zij zullen alsnog maatregelen moeten nemen om een structureel en reëel 
sluitende (meerjaren)begroting vast te stellen.

Effect op de deelnemers
Ook de begrotingen van uw deelnemers beoordelen wij op structureel en reëel evenwicht (het 
saldo van structurele baten en lasten). Dit betekent onder andere dat de ramingen van de 
bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen reëel moeten zijn.

De begroting is structureel in evenwicht wanneer de structurele lasten worden gedekt door 
structurele baten. Aangezien wij de taakstelling voor 2020 op dit moment nog onvoldoende 
onderbouwd vinden, gaan wij uit van een hoger structureel lastenniveau. Bij gelijkblijvende 
structurele baten (de deelnemersbijdragen) is de begroting dus niet structureel in evenwicht.

Zoals hierboven beschreven gaan wij uit van een hoger structureel lastenniveau (waarin de 
taakstelling voor 2020 niet is meegenomen). Gemeentelijke bijdragen die gebaseerd zijn op dit 
hoger structureel lastenniveau, beoordelen wij als reëel. Met andere woorden: een gemeentelijke 
bijdrage voor 2020 gebaseerd op een lager structureel lastenniveau (waarin de taakstelling voor 
2020 dus is meegenomen) is naar ons oordeel niet reëel.

Resultaat onderzoek
Op 12 september heeft u besloten tot het instellen van een budgetplafond per gemeente en het 
creëren van budgetbewustzijn. Deze besluiten dienen echter nog nader uitgewerkt te worden en 
zijn daarnaast afhankelijk van verdere besluitvorming door de afzonderlijke raden. Daarom zijn wij 
van mening dat de taakstelling voor 2020 op dit moment nog onvoldoende onderbouwd is. Dit 
betekent dat wij verwachten dat de deelnemersbijdragen voor 2020 ontoereikend zijn en uw 
begroting in 2020 niet structureel en reëel in evenwicht is.

Daarnaast raden wij deelnemers aan om behoedzaam om te gaan met het inboeken van de 
taakstelling in de meerjarenraming en hier in hun risicoparagraaf zo nodig rekening mee te 
houden.

Wij zijn van mening dat dit evenwicht in de meerjarenraming wordt hersteld met het vaststellen 
van de maatregelen uit de omdenknotitie en het plan van aanpak. Hierbij zijn 2 maatregelen tot 
expliciet besluit gemaakt:

• Het instellen van budgetmaxima jeugdhulp per gemeente
• Het creëren van budgetbewustzijn en daarna budgetverantwoordelijkheid in relatie tot 

vorige punt te brengen.
Hierbij gaan wij er wel vanuit dat u bij het opstellen van de begroting 2021 deze genoemde 
besluiten nader heeft uitgewerkt en vastgesteld.
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen,

Realisatie taakstelling
Zoals hierboven vermeld is de haalbaarheid van de taakstelling afhankelijk van nadere uitwerking 
en aanvullende besluitvorming. Wij verzoeken u met klem om deze nadere uitwerking en 
aanvullende besluitvorming plaats te laten vinden voordat de begroting 2021 wordt vastgesteld 
zodat deze een realistisch beeld geeft van de uitgaven en de deelnemersbijdragen voor2021. Bij 
de beoordeling van de begroting 2021 zullen wij opnieuw beoordelen of de taakstelling reëel is.

Bestuurlijk overleg
Op 4 november 2019 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In dit overleg is gesproken over 
onze bevindingen en het proces om te komen tot de verdere invulling van de taakstelling. In 
maart volgend jaar volgt hierover een volgend bestuurlijk overleg.

Drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Tot slot
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 van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, 
Hendrik-ldo-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht.
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