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Provincie Zuid-Holland

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
r 070 - 441 66 11

' www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder
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Gemeenteraad van Leiderdorp T.a.v. de raadsgriffier
Postbus 35

2350 AA LEIDERDORP

Geachte ontvanger,

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie

Provincie Zuid-Holland

Verzonden op 17 -09-2021
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Gedeputeerde Staten

Afdeling Bestuur
Bureau Bestuurlijke Zaken en
Toezicht

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Ons kenmerk

PZH-2021-783839941

DOS-2021 -0001 048
Uw kenmerk

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram I en bus 65

stoppên dichtbij het

provinciehuis. VanaÍ

station Den Haag CS is

het tien minuten lopên.

De parkeerruimle voor

auto's is beperkt.

Datum

Zie vezenddatum linksonder

Gemeenschappelijke Regeling ServicepuntTl

t.a.v. het dagelijks bestuur

Postbus 171

23OO AD LEIDEN
Bijlagen

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en begroting 2022

Geacht bestuur,

Wij danken u voor het toesturen van uw jaarrekening 2020 en begroting 2022

Op basis van de Gemeentewet oefent de provincie Íinancieel toezicht uit op gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen. Het toezicht is erop gericht te voorkomen dat een organisatie in

een financieel uitzichtloze situatie komt die ztl zelÍ niet kan oplossen.

ln deze brief besteden wij aandacht aan uw begroting en aan ontwikkelingen met mogelijke

Íinanciële gevolgen. Hebt u vragen over de inhoud van deze brief, of andere vragen over de

financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling, aazel dan niet om contact met ons op te
nemen. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Toezichtregime begrotin g 2022: repressief toezicht
Uw begroting voldoet aan de criteria voor regulier (repressief) toezicht. Dit houdt in dat u uw
begroting direct kunt uifuoeren. Wij hoeven begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren

Wel verzoeken wij u om de begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling ter
kennisneming aan ons toe te sturen.

Resultaat onderzoek
Uw begroting en meerjarenraming hebben wij beoordeeld op structureel en reëel

begrotingsevenwicht, volgens de uitgangspunten van de Gemeentewet. Wij zijn tot de conclusie
gekomen dat de structurele lasten van uw begroting en meerjarenraming gedekt zijn door
structurele baten.

A c co u nta nt sve rk I a ri n g

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en een afkeurend
verklaring afgegeven voor de rechtmatigheid van de jaarrekening 2020. De afkeuring is het
gevolg van het op onderdelen niet volledig naleven van de Europese aanbestedingsregels. Wij
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venvachten dat u beheersmaatregelen treft zodat u voldoet aan de Europese

aanbestedingsregels.

Ontwi kke li ng Serui cep untT 1

Ambtelijk hebben wij begrepen dat het onderzoek naar het nieuwe samenwerkingsmodel
afgerond is. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de colleges van Leiden,

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude het principebesluit genomen om de bedrijfsvoering bij de
gemeente Leiden onder te brengen. De gemeenteraden hebben nu gelegenheid om wensen en

bedenkingen mee te geven. Wij gaan ervan uit dat u voldoende aandacht schenkt aan de

continuiïeit van de gemeentelijke taken tijdens deze transitie periode. Tevens verzoeken wij u ons
op de hoogte te houden over de ontwikkelingen hieromtrent.

Tot slot
Graag ontvangen wij voor 1 mei 2022 een schriftelijke reactie op deze brief.

Tot slot verzoeken wij u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

Drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot

HooÍd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan: De raden van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.
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