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4.7.3.8 Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

De deelnemersbijdrage wordt vanaf 2019 volledig bepaald door de uitkomsten van het ontwikkelde kostprijscalculatiemodel.
Dit betekent echter wel dat de deelnemersbijdrage een voorschot is en dat na afloop van het jaar een afrekening plaatsvindt
op basis van het werkelijk aantal aanslagen, aanslagregels, getaxeerde objecten e.d. In 2019 zal de nodige inzet
geleverd moeten worden vanwege de verplichte overgang per 01-01-2022 naar een gewijzigde maatvoering voor de
waardebepaling van woningen. De huidige maatvoering van inhoud/bruto-vloeroppervlakte wordt dan vervangen door de
gebruiksoppervlakte.
In de begroting 2019 is de verlaagde bijdrage vanwege de volledige invoering van het ontwikkelde kostprijscalculatiemodel
verwerkt. De kosten vanwege de verplichte overgang per 01-01-2022 naar een gewijzigde maatvoering voor de
waardebepaling van woningen worden gedekt uit een door de BSGR gevormde bestemmingsreserve.

4.7.4 Aspecten jaarrekening 2017
4.7.4.1 Algemene aspecten

De gemeente heeft de beschikking over alle vastgestelde jaarrekeningen 2017 van de verbonden partijen inclusief
de accountantsverklaringen. In de accountantsverklaringen wordt aandacht besteed aan de continuïteit van de
ondernemingen. Per verbonden partij wordt inzicht gegeven in het financieel belang van de gemeente en wordt aandacht
besteedt aan het financieel risico.
Daarbij is uitgangspunt dat de verbonden partij zelf zorgt voor borging van haar financiële risico's middels een
weerstandsvermogen. Dit om te voorkomen dat deelnemende gemeenten in verbonden partijen financiële nadelen moeten
bekostigen.

4.7.4.2 Specifieke aspecten

Veiligheidsregio Hollands Midden
De accountant heeft in haar controle van de jaarrekening 2017 vastgesteld dat de een deel van de inkopen nog niet aan
de geldende Europese Inkoop en aanbestedingsregels voldoet. Dat heeft er toe geleid dat er een controle verklaring met
beperking t.a.v. van de rechtmatigheid is afgegeven. De raad heeft aan VRHM verzocht om dit jaar met een plan van
aanpak te komen om te voldoen aan de vereisten van de geldende inkoop- en aanbestedingsregels.
Op dit moment is het saldo van de algemene reserve onvoldoende om de risico´s af te dekken. Er zijn worden maatregelen
genomen om het saldo van de algemene reserve te verhogen zodat het weerstandsvermogen voldoende is om de risico´s
te dekken.
Streekarchief Midden-Holland
Het Streekarchief heeft al enkele jaren een tekort op de exploitatiebegroting. De tekorten zijn gedekt uit de
egalisatiereserve. Inmiddels is deze reserve uitgeput. Om tot een structureel sluitende begroting (incl. adequaat
weerstandsvermogen) te komen en meer transparantie te bieden in de kostenstructuur is een Producten- en Diensten
Catalogus (PDC) ontwikkeld. Hiermee kan een betere afstemming plaatsvinden over de dienstverlening. De PDC wordt nu
doorgerekend naar kostprijzen.

4.7.5 Beleidskader

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en daaruit voortvloeiende richtlijnen geven
specifieke voorschriften mee over aspecten inzake verbonden partijen. Voorschrift is dat gemeenten in de paragraaf
verbonden partijen van de gemeentelijke begroting en jaarrekening de visie op en beleid omtrent verbonden partijen
opnemen. De visie en het beleid zijn beschreven in de door de raad vastgestelde nota verbonden partijen.
In het najaar van 2019 wordt een actuele beleidsnota verbonden partijen ter vaststelling aan de gemeenteraad
aangeboden. Met deze kadernota vindt vernieuwing plaats van de in 2012 vastgestelde kadernota.

4.7.6 Soort verbonden partijen

Er zijn twee soorten verbonden partijen te weten:
• publiekrechtelijke verbonden partijen
• privaatrechtelijke verbonden partijen

4.7.6.1 Publiekrechtelijke verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid: het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Geregeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).
Gouda neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:
1. Regio Midden Holland;
2. Omgevingsdienst Midden-Holland;
3. Groenalliantie Midden-Holland en omstreken;
4. Streekarchief Midden-Holland;
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