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Beoordeling begroting 201 8

Geacht bestuur,

U heeft ons in het kader van financieel toezicht, onderdeel van het interbestuurlijk toezicht (lBT), de
jaarrekening 2016, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021toegezonden. Aan de hand van de

ingezonden begroting vormen wij een oordeel over de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling

Dit oordeel is belangrijk voor ons besluit over de in te stellen toezichtvorm, repressief toezicht of preventief

toezicht.

Toetsingscriteria
Ons oordeel baseren wij op de kaders en criteria genoemd in:

'1. de Gemeentewet (artikel 203);

2. de Algemene Wet Bestuursrecht (titel 10:2);

3. het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

4. het gemeenschappelijk financieeltoezichtkader "Kwestie van evenwicht" van I apnl2014

Bevindingen en beoordeling
Wij hebben de begroting 2018 en de jaanekening 2016 van uw gemeenschappelijke regeling tijdig ontvangen.

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

Toezichtregi me begroti ng 201 8: re pre ssief toezicht
Wij hebben vastgesteld dat uw gemeenschappelijke regeling voldoet aan de criteria om voor repressief toezicht

in aanmerking te komen. ln uw programmabegroting 2018 is sprake van structureel en reëel evenwicht. Dit

betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. Op grond hiervan hebben

wij besloten dat uw gemeenschappelijke regeling in 2018 voor het reguliere repressieve toezicht in aanmerking

komt. U kunt uw begroting direct uitvoeren. Onze goedkeuring is niet nodig. Welvezoeken wij u de

begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling bij ons in te zenden.
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Opmerkingen
Op bladzijde 10 van de begroting 2018-2021wordt aangegeven dat in de begrotingsramingen rekening is

gehouden met een looncompensatie van 0,9%. Gelet op de uitkomsten van de meicirculaire 2017 op dit punt

(minimaal 2,4%) alsmede gezien de financiële gevolgen van de recent afgesloten cao voor de gemeenten

geven wij u in overweging via een begrotingswijziging deze looncompensatie tussentijds aan te passen tot een

reëel niveau.
ln de begroting zijn diverse taakstellingen opgenomen. Zo moet innovatie leiden tot een bezuiniging van

€ 200.000, is het budget voor onvoozien met € 7ô.000 verlaagd en zijn ook de bijdragen van de deelnemers

met € 284.000 verminderd. Op basis van uw rekeningresultaten van de afgelopen jaren hebben wij besloten

deze taakstellingen te accepteren. Wij vezoeken u wel om ons periodiek te informeren over de realisatie van de

maatregelen. Om de haalbaarheid en hardheid van taakstellingen te kunnen beoordelen verzoeken wij u in het

vervolg deze concreter te onderbouwen.

Vernieuwing Bestuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

De vemieuwing van het BBV voortvloeiend uit de adviezen van de commissie Depla, heeft in een korte tijd

ingrijpende veranderingen veroozaakt. Voor gemeenschappelijke regelingen gelden de nieuwe voorschriften

vanaf de begroting 2018. 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:

. Ovezicht van baten en lasten per taakveld

. Separaat ovezicht van de kosten van overhead
¡ Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar en de drie jaren volgend op het

begrotingsjaar, inclusief vermelding van het EMU-saldo
o Onderlinge beoordeling van de basisset van financiële kengetallen.

Wij adviseren u erop toe te zien dat de wijzigingen, voor zover van toepassing, volledig worden verwerkt met

ingang van de begroting 2019 en de jaanekening 2018.

Vervolg
lndien u een uitgebreidere toelichting wenst op onze bevindingen dan zijn wij hiertoe van harte bereid. De

bovengenoemde contacþersoon kunt u hiervoor benaderen.

Wij vertrouwen erop dat u met de geconstateerde aandachtspunten aan de slag gaat.

Een afschrift van deze brief zenden wij - ter kennisgeving - naar uw dagelijks bestuur.

Per septemb er 2017 publiceren wij de resultaten van ons toezicht op de gemeenten op de interactieve IBT-

kaart. Zie daarvoor www.provincie-utrecht.nl/interbestuurliiktoezicht. Het is ons streven om deze IBT-kaart

medio 2018 uit te breiden met de toezichtresultaten van gemeenschappelijke regelingen. De toezichtbrieven

aan gemeenschappelijke regelingen zullen dan ook toegankelijk worden via deze kaart.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

mr J. Verbeek-Nijhof
Gedeputeerde Mobiliteit, Financiën, Water en lntegraal Gebiedsprogramma
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Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending of

uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bea¡aarschrift. Het bea¡aarschrift

moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de AWB-Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS,

postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

lndien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige vooziening worden gevraagd, als er t'tjdelijke maatregelen nodig zijn

waarmee n¡et tot de beslissing op het beaaraarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de

Voorzieningenrechtervan de Rechtbank Midden-Nederland, Sectorbestuursrecht, postbus 16005,3500 DA Utrecht. Bij het

vezoek om voorlopige vooziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden gevoegd. Hiervoor is griffierecht

verschuldigd.
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