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Geacht bestuur,

U heeft ons in het kader van financieel toezicht de jaarrekening 2021, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-
2026 toegezonden. Aan de hand van de ingezonden begroting hebben wij de financiële positie van uw
gemeenschappelijke regeling beoordeeld. Dit oordeel is belangrijk voor ons besluit over de in te stellen
toezichtvorm voor komend begrotingsjaar: repressief toezicht of preventief toezicht. In deze brief informeren wij u
over de toezichtsvorm 2023 van uw gemeenschappelijke regeling.

Doel van het toezicht
Het doel van het interbestuurlijk toezicht (IBT) is het waarborgen van de kwaliteit van het openbaar bestuur en
ervoor te zorgen dat burgers erop kunnen blijven vertrouwen dat de overheid haar taken goed uitvoert. Financieel
toezicht is één van de domeinen binnen het IBT en draagt bij aan een financieel gezonde huishouding van uw
gemeenschappelijke regeling. Repressief toezicht is het uitgangspunt. Dit houdt in dat u uw begroting (met uw
aanvullende besluiten op 7 december) direct kunt uitvoeren.

Toetsingscriteria
Ons oordeel baseren wij op de kaders en criteria genoemd in:
1. de Gemeentewet (artikel 203);
2. de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 33-35);
3. de Algemene Wet Bestuursrecht (titel 10:2);
4. het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
5. het gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen 2022.

Bevindingen en beoordeling
Wij hebben de begroting 2023 (en de daarbij behorende besluitvorming op 7 december) en de jaarrekening 2021
van uw gemeenschappelijke regeling tijdig ontvangen en beoordeeld op structureel en reëel begrotingsevenwicht.
Naar aanleiding van ons onderzoek komen wij tot de volgende beoordeling.

Toezichtregime begroting 2023: repressief toezicht
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Uw programmabegroting 2023 (met uw aanvullende besluitvorming op 7 december) is structureel en reëel
evenwicht of het evenwicht is tijdig hersteld in de meerjarenraming en voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving.

Op grond hiervan hebben wij besloten dat uw gemeenschappelijke regeling in 2023 voor het reguliere repressieve
toezicht in aanmerking komt. U kunt uw begroting direct uitvoeren. Onze goedkeuring is niet nodig. Wel verzoeken
wij u de begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling naar ons toe te sturen.

Project GGiD (kinddossier JGZ)
U heeft besloten om te stoppen met het project GGiD. De geactiveerde kosten die met dit project verband hielden,
heeft u afgeboekt ten laste van uw eigen vermogen. Dit heeft ertoe geleid dat uw eigen vermogen negatief is
geworden. U dient ervoor te zorgen dat uw eigen vermogen tijdig is aangezuiverd. Met tijdig bedoelen we zo
spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk in de termijn van de meerjarenraming. U heeft besloten om hier
gehoor aan te geven. Op 7 december heeft u besloten om een eenmalige bijdrage te vragen van de 25 gemeenten
die deelnamen aan het project GGiD. Deze bijdrage is primair bedoeld voor het aanzuiveren van het negatieve
eigen vermogen. Daarnaast heeft u deze gemeenten om een extra bijdrage gevraagd voor de aanbesteding van
een nieuw pakket voor het digitale kinddossier JGZ en de evaluatie het project GGiD.

Ombuigingsplan
Door het besluit om te stoppen met het project GGiD konden verschillende eerder vastgestelde ombuigingen niet
worden gerealiseerd. Het gevolg hiervan was dat de begroting 2023 en de bijbehorende meerjarenraming 2024
2026 niet meer structureel en reëel in evenwicht waren. Om dit te herstellen, heeft u op 7 december een aanvullend
ombuigingsplan vastgesteld. Met dit nieuwe ombuigingsplan heeft u voldoende aannemelijk gemaakt dat de
begroting 2023 en de meerjarenraming 2024- 2026 structureel sluitend zijn. Wij verzoeken u om ons mee te nemen
in de monitoring van deze ombuigingen en ons te informeren op het moment dat het u niet lukt om deze tijdig en/of
volledig te realiseren.

Vervolg
Wenst u een uitgebreidere toelichting op onze bevindingen, of heeft u vragen over de financiële positie van uw
gemeenschappelijke regeling? Neem dan contact met ons op. U kunt hiervoor Maria van den Broek benaderen.

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utr ht,

R.C.L. (Robert) Strijk
Gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa

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 bezwaarschrift. Het bezwaarschrift 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.
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Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn
waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bij het verzoek
om voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden gevoegd. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
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