INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN DAGELIJKS BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

4.

Ingekomen en verzonden stukken, die niet als kopie bij de stukken zijn gevoegd, zijn op te vragen bij
Peter Kessels.
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Bijlagen

Onderwerp

Begroting 2021
Geacht bestuur,

\Mj danken u voor het tijdig toesturen van uw jaanekening 2019 en begroting 2021
Op basis van de Gemeentewet oefent de provincie financieel toezicht uit op de gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen. Het toezicht is erop gericht te voorkomen dat een organisatie in
een financieel uitzichtloze situatie komt die zil zetf niet kan oplossen.
ln deze brief besteden wii aandacht aan uw begÍoting en aan overige ontwikkelingen met
mogelijke Íinanciële gevolgen. Hebt u vragen over de inhoud van deze brief, of andere vragen
over de Íinanciële positie van uw gemeenschappelijke regeling, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen. W'rj zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Toezichtregime begroting 202í: repressief toezicht
Uw begroting voldoet aan de criteria voor regulier (repressief) toezicht. Daarom kunt u uw
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begroting direct uitvoeren. \Mj hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed

te keuren.
Resultaat onderzoek
Uw begroting en meerjarenraming hebben wij beoordeeld op structureel en reëel
begrotingsevenwicht, volgens de uitgangspunten van de Gemeentewet. Bij dit oordeel houden wij
rekening met het ovezicht van incidentele baten en lasten.

het tièn írÍnutan lopen.
De parteeruamte vooí
auto s is beperkt.

Wi zijn tot de conclusie gekomen dat de structurele lasten van uw begroting en meerjarenraming
gedekt zijn door structurele baten. Uw jaanekening hebben wij voor kennisgeving aangenomen.
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Overige opmerkingen
Accountantsverklaing
Met waardering hebben wij geconstateerd dat u voor de jaarrekening 2019 wederom een
goedkeurende verklaring voor het aspect rechtmatigheid heefl ontvangen. U heeft veel werk
venicht samen mel uw accounlant om tot deze goedkeurende verklaring te komen. Ook heefi u
een coördinalor inkoop aangetrokken om ervoor te zorgen dat aan de Europese
aanbestedingsriótlijnen wordt voldaan. Wrj vertrouwen erop dat u ook in de toekomstige
jaarrekeningen voldoet aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen en beschiK over een
goedkeurende verklaring op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid.
Overzicht incidentele baten en lasten
Om het struclurele resuttaal te kunnen bepalen, is een volledig inzicht in de incidentele baten en
lasten van belang. Voor u als bestuur is het struclurele resultaat van belang om inzicht te krugen
in de mate waarin u uw structurele lasten ook structureel kunt dekken. ln de begroting ontbreekt
het oveÍzicht van incidentele baten en lasten. Momenleel werk u aan de nieuwe noÍa /eserves
2020-2023 die het benodigde inzicht moet leveren. ln de nota wordt inzicht gegeven in de
verwachte benodigde financiéle dekking voor incidentele laslen. Wj vezoeken u het ovezicht
incidentele baten en lasten met bijbehorende toelichting vanaÍ de eerstvolgende jaanekening en
begroting volgens de BBv-voorschriften weer op le nemen. Hiervoor verwijzen wij u naar de door
de commissie BBV in 2018 opgestelde 'notitae structurele en incidentele baten en lasten" en onze
BegrotingscirculaÍe 2021-2024. lndien gewenst denken wij ambtelijk graag mee over de
inrichting van het ovezicht van incidentele baten en lasten.
Nota reserves

\Mj hebben vemomen dat u momenteel bezig bent de noÍa reseryes te ac{ualiseren. Wj vragen u
deze nota na vaststelling aan ons ter kennisneming toe te zenden.

Tot slot
\A/ij

vragen u de begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling ter kennisname aan ons

toe te sturen.
Tot slot verzoeken wij u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wii rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
Drs. Manie L.E.F. Hoogendoom-Bruins Slot
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht
Deze bief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de bief.
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