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 Aan de hand van een daartoe opgestelde analyse hebben wij de
 financiële positie van uw gemeente beoordeeld.
 Helaas hebben wij moeten constateren dat u wederom een begroting
 met een tekort heeft vastgesteld. In dit verband wijzen wij $1 op uw
 verantwoordelijkheid als hoogste orgaan binnen de gemeenle om erop
 toe te zien dat de begroting in evenwicht is. De basis hiervoor is
 gelegen in artikel 1 89, lid 2, van de Gemeentewet waarin het volgende
 wordt gesteld: && De raad ziet erop toe dât de begroting in evênwicht is.
 Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de
 begroting in de eerswolgende jaren tot stand zal worden gebrachf'.
 Wij gaan ervan uit, dat u alles in het werkt stelt om voor 201 3 toy eèn
 sluitende begroting te komen. Mocht dat niet Iukken, dan willen wij
 daarvan zo spoedig mogelijk in k|nnis gesteld worden.
 Wanneer het evenwicht op begroting namelijk ontbreekt en niet
 aannemelijk is dat het evenwicht zich binnen de termijn van de
 meerjarenraming herstelt, dan kunnen wij preventief toezicht instellen.
 Op dit moment is het door u overgelegde perspeuief wel sluitend, maar
 de daarin verwerkte bezuinigingen Iijken niet helemaal haalbaar.
 Tevens vragen wij uw aandacht voor het onderhoud van de
 kapitaalgoederen. Dit is nu nog niet optimaal.
 Uw gemeente heeft sinds 1 januari 201 2 geen actueel Gemeentelijk
 Rioleringsplan. Daarnaast is op dit gebied ook achterstallig onderhoud
 vastgesteld.
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 Voorts is er voor enkele andere onderdelen, zoals groen, geen
 beheerplan vastgesteld.
 Het beschikbaar hebben van actuele beheerplannen voor het onderhoud
 van alle kqpitaalgoederen zien wij als een absolute must. Het ontbreken
 van de beheerplannen is voor ons reden om Te twijfelen of de totale
 raming voor het onderhoud wel volledig en reëel is.
 Daarnaast berust het opstellen van een rioleringsplan op een wettelijke
 verplichting die is neergelegd in de Wet Milieubeheer.
 Wij dringen er daarom op aan om de noodzakelijke plannen zo spoedig
 mogelijk te Iaten opstellen.
 Desalniettemin kwalificeren wij de financiële positie van uw |emeente
 op dit moment als redelijk. Vooral de resultaten op de onderdelen
 weerstandsvermogen dragen hieraan bij en daarnaasî het goed
 opgestarye risicomanagement. De ge'l'nventariseerde risico's zijn
 gekwantificeerd en zullen tweemaal per jaar worden geauualiseerd.
 Gelet op de risico-inventarisgtie beschikt uw gemeente over voldoende
 weerstandsvermogen.
 Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan
 het college van burgemeestes en wethouders.
 Mochten er nog vragen zijn dan kuny u contact opnemen met
 Mevrouw W. de Wit-scholten, telefoonnummer 023-5 1 4 461 8.
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 De aandacht wordt gevestigd op het volgende.
 Het oordeel is namens Gedeputeerde Staten gegeven door het Iid van
 het college dat met dit onderwerp is belast.
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