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Gemeenteraad van Leiderdorp 
Pøstbus 35 
2350 AA Leiderdorp 

Geachte ontvanger,

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie.

Provincie Zuid-Hofíand 

VOORBLAD 

Provincie Zuid-Hoiland 

Poßtadres Provinciehuis 

Postbus 99602 
2509 LP Den Haag 
T 070 4416611 
vwvw.zuid-holiarrdnl 

Datum 
Zie verzenddatum iinksonder 

5 oi<toi:>er2016 
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provínrzie HQLLAND 
ZUID 

Eiezoekadrea 
Zuid-Hollandploin 1 

2596 AW Don Haag 

Tram en bus 65 

moppen bij het 

provinciehuis.Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor 

autos is beperkt.

Gedeputeerde Staten 

Afdeling Bostuur 
Contact 

van Wingorde 

api.van.wingerde@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Don Haag 

www.2uid-holland.nl 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke 
Regeling FZDOG Hollands Midden 
Poatbus 121 
2300 AC LEIDEN 

Datum 

Zie vorzonddaturn linksonder 
Ono kenmerk 

PZH-2016666823645 
DOS-2016~00ü1945 
Uw konmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

Begroting 2017 en jaarrekening 2015 

Geacht beotuur,

Op 14 juii 2016 hebben wij de begroting 2017 en do jaarrekening 2015 van uw 

gemeenschappelijke regeling ontvangon. ln deze brief besteden wij aandacht aan uw begroting 

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

Besluit toezichtregimo begroting 2017: repmssief toezicht 

Uw begroting en jaanekoning voldoen aan de criteria voor ropresoief toezicht. Uaarom geldt voor 

uw gemoenochappolijke regeling voor het jaar 2017 het repressiove begrotingotoezicht.Dit houdt 

in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw begroting en de bogrotingswijzigingon 

niet vooraf goed te keuren. Wij verzoeken u om begrotingowijzigingon binnen twee weken ra 

vaststelling naar ons toe te sturen. De begroting en de jaarrekening hebben wij voor kennisgeving 

aangenomen.

Resultaat onderzoek 
De begroting 2017 is structureel en reëel in evenwicht, de jaarrekening 2015 niet. De structurele 

¿nanciëlo gevolgen van de jaarrekening 2015 zijn verwerkt in de begroting 2017. Zowel de 

begroting als de jaarrekening zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden.

Specifieke opmerkingen voor uw gemeenschappølijko regeling 

incidentele baten en lasten 

Wij vragen u in het vervolg een staat van incidentele baton en lasten in do begroting op te ne-mon.

Deze staat is noodzakelijk om een volledig en eenduidig inzicht te krijgen in de incidentele 

onderdelen van uw begroting, en de toelichting hierop.

Directie Leefomgeving en Bestuur 
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Algemene opmerking 

Vernieuwing Besluit bogroting en verantwoording provincies on gemeenten 
De vernieuwing van het voortvloeiend uit de adviezen van de commlasie Depla, heeft in een 
korte tijd ingrijpende veranderingen veroorzaakt, die met ingang van begrotingajaar 2018 mogelijk 
voor een dooi ook van toopaooing ziin op uw gemeenschappoliike regeling Do vernieuwing heeft 
tot dooi de onderlinge vergoliikbaarhaid en de bostuurlijlco infonnatšovoorzíoning te verbeteren.
lnmiddalo ziin met betrekking tot de vernieuwing van het EBV ministeriële regelingen vastgoateld 
en de commissie BBV heeft diverse notities uitgebracht. Door de voie documenten en wijzigingen 
in de rogolgeving, vall het niet mee om het overzicht te blijven houden. Met het oog hierop 
hebben wij voor de gomoonton oen niet límitatievo samenvatting gemaakt. Uw 
gomoonoohappelijka regeling kan hier ook gobruik van maken. Wij zullen, voor zover van 
toepaooing, toetsen op do aanwezigheid van de diverse onderdelen in toekomstige begrotingen 
en iaarrokoningen. De samonvatting kunt u openen via de volgonde link:
holland.ni/ondenuemonilokaal-bosluur/financieel-loozichtf(fïl1 3568/oamenvattinçmf 
Wij adviseren u konnio to nomen van oo nieuwe rogelgoving en te starten mol de implementatie 
ervan.

Wottoliilz kadorltoetsingooritoria 

Het bogrotingotoeziciit in gobaaoord op do kadom en oritodo genoemd in:
de Gornoontewet;
de Wei; ga-meonscnapoeliike regelingen;
de Aigomane wel besiuurärecht;
hol Bosluit bagfoting en verantwoording provinoios en gornoonlen 
het Gomeensohappeliiie financieel loeziohtkador 'kwooljo van evenwicht' van juni 2314;
onze bogrotingsoirculaire van 15 maan 2016, kenmerk PZH-2016-5466354038.

Tot slot 
Wij verzoeken u in uw correspondentie alliid het DOS~nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachlond,

Gedeputeerde Stalen van Zuid~Holland,
voor dezen,

Drs. Mania Hoogondoorrvßruins Slot 
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze brief is digitaal vaotgeateld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

De raad van de gemeenten Alphen afd Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,Gouda, Hillegom, Kaag en 
Braassern, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Vooracholen, Waddinxveen,Zuidplas, en Zoeterwoude-


