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Uw kenmerk

Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn brief aan het Dagelijks Bestuur over de
toezichtvorm 2018.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht
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Begroting 2018

Kenmerk
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Uw kenmerk

Bij brief van 2o maart 2018 heeft u mij de goedgekeurde programmabegroting
2018 gezonden. Vanwege de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling in
december 2or7 heeft u verzocht de indiening van de begroting te mogen
uitstellen tot na de vaststelling door het Algemeen Bestuur in maart 201g. Dit
verzoek werd ingewilligd.

Ik constateer dat uw programmabegroting 2018 sluitend is en dat volstaan kan
worden met de repressieve toezichtvorm.
U heeft geen algemene reserve; de weerstandscapaciteit van uw Regeling beperkt

tot het bedrag van € 50.000 dat u in de begroting voor onvoorziene uitgaven
heeft geraamd. indien zich risico's voordoen die dit bedrag overstijgen, dan zullen
de deelnemers deze kosten betalen, u acht dit geen waarschijnlijk scenario
gegeven de in bijlage 2 van de begroting opgenomen risico-inventarisatie met
bijbehorende beheersmaatregelen. U heeft de risico's echter niet gekwantificeerd
waardoor niet is vast te stellen of uw aanname juist is.
zich

U kondigt in uw begroting aan dat bij de eerste jaarlijkse evaluatie zal worden
onderzocht of het vormen van een algemene reserve wenselijk is. Ik acht het
verstandig beleid om op grond van gekwantificeerde risico's vast te stellen hoe
groot de weerstandscapaciteit moet zijn en ben benieuwd naar de uitkomst van
de evaluatie.
Een afschrift van deze brief stuur ik aan het Algemeen Bestuur,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht

Pagina 1 van

1

