AB Jeugdhulp Rijnmond 21 december 2017
bijlage bij agp 14 b

Gedeputeerde Staten
Afdeling Bestuur
Contaa

R (Radjali) Mukhlis
T 070 - 441 82 94

r.mukh|is@gzh.nI

provincie

ZUID

HOLLAND

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070-4416611
www.zuid-hol|and.n|

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke

Regeling Jeugdhulp-Rijnmond
Postbus 70014
3000 K8 ROTTERDAM

Datum
Zie verzenddatum iinksonder
Ons kenmerk

PZH-2017-614423694
DOS-2017-0003152
Uw kenmerk
Bijlagen

Onderwerp

Begroting 2018 en jaarrekening 2016
Geacht bestuur,

Wij hebben de begroting 2018 en de jaarrekening 2016 van uw gemeenschappelijke regeling
ontvangen en beoordeeld. Naar aanleiding van ons onderzoek komen wij tot de volgende
opmerkingen.
Toezichtregime begroting 2018: repressief toezicht
Uw begroting en jaarrekening voldoen aan de criteria voor repressief toezicht. Daarom geldt voor
uw gemeenschappelijke regeling voor hetjaar 2018 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.
Bezoekadres

Resultaat onderzoek
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De begroting 2018 en de jaarrekening 2016 zijn structureel en reéel in evenwicht. Zowel de

2596 AW Den Haag

begroting als de jaarrekening zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden.

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
smlion Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto‘s is beperkt.
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weerstandsvermogen

U heeft besloten om geen weerstandsvermogen beschikbaar te houden. Om de risico’s en
onvoorziene zaken af te kunnen dekken heeft u in de begroting en de meerjarenraming een
structureel bedrag van € 2,9 miljoen opgenomen. Aangezien de gei'dentiﬁceerde risico’s niet zijn
gewaardeerd is het niet inzichtelijk in hoeverre dit structurele bedrag toereikend is om de risicds

af te dekken. Wij adviseren u de risico’s die uw organisatie loopt te kwantiﬁceren en af te zetten
tegenover de structureel beschikbare weerstandscapaciteit van € 2,9 miljoen en de gemeenten
actief te informeren over de inzet van dit risicobudget.
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lmplementatieprogramma nieuwe inkoop

In de raming van uw begroting en de meerjarenraming heeft u rekening gehouden met de
positieve effecten van de nieuwe inkoop. Het niet tijdig realiseren van het geplande

implementatieprogramma zal ﬂnanciéle effecten met zich meebrengen. Wij verzoeken u om de
ontwikkelingen rondom het implementatieprogramma nieuwe inkoop nauwgezet te volgen zodat
tijdige bijsturing mogelijk is.

Vemieuwing Besluit begroting en verantvvoording provincies en gemeenten (BBV)
De vernieuwing van het BBV voortvloeiend uit de adviezen van de commissie Depla, heeft in een

korte tijd ingrijpende veranderingen veroorzaakt voor provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen. Wij hebben getoetst op de aanwezigheid van de nieuwe BBV
onderdelen in uw begroting. Hierbij hebben wij geconstateerd dat de volgende onderdelen nog
ontbreken in uw begroting:
—
een overzicht van baten en lasten per taakveld;
een overzicht van de geraamde kosten van de overhead;
—
een beoordeling op onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de
-

ﬁnanciéle positie;

een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar,
het EMU-saldo.

Wij adviseren u erop toe te zien dat de wijzigingen in het BBV, voor zover van toepaséng,
volledig worden verwerkt in de jaarrekening 2018 en de begroting 2019.
Wettelijk kader/toetsingscriteria
Het begrotingstoezicht is gebaseerd op de kaders en criteria genoemd in:
de Gemeentewet;

de Wet gemeenschappelijke regelingen;
de Algemene wet bestuursrecht;

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
het Gemeenschappeiijk ﬂnancieel toezichtkader ‘kwestie van evenwicht’ van juni 2014;
.°7.°". ‘.° .'\’.“ onze begrotingscirculaire van 9 maart 2017, kenmerk PZH-2017-5808454873.
Tot slot
Hebt u vragen over de inhoud van deze brief, of andere vragen over de ﬁnanciéle 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 ma uw toezichthouder. Wij
verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden (zie gegevens bovenaan
deze brief).
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

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.

Afschriﬂ aan:

De raad van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den ljssel, GoereeOverflakee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ijssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk,
Rotterdam, Schiedarn, Vlaardingen en Westvoorne.
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