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 Op basis van de Gemeentewe: beslissen wij Môôr het begin van elk
 kalenderjaar of een gemeente onder het preventief financieel toezicht
 moet komen. Hiertoe kunnen wij onder meer overgaan als wij vinden
 dat het evenwicht op de begroting ontbreekt en ook niet op korte
 termijn zal worden hersteld.
 Uw kenmerk
 Voor wat betreft uw gemeente hebben wij geconstateerd, dat de laatste
 drie jaren uw begrotingspositie tekorten vertoont die steeds binnen een
 opschuivend perspeuief worden hersteld. In beginsel is dit naar ons
 oordeel een situatie voor het instellen van preventief financieel toezicht.
 Op 5 decemberjl. heeft het Iid van ons college, mevrouwl. Geldhof,
 over deze materie gesproken met venegenwoordigers van uw raad.
 In het gesprek is uitgelegd dat uw bestuur bezig is met een het
 uitwerken van bezuinigingsmaatregelen die ertoe Ieiden dat vanaf 201 4
 weer sprake is van een structureel evenwichtsherstel. Sommige zaken
 zijn daartoe al concreet ingevuld, andere zullen op termijn pas het
 gewenste resultaat kunnen generen.
 Afgesproken is dat wij van de voortgang en uw besluiworming ter zake
 op de hoogte worden gehouden. In het eerste kwartaal 201 3 zullen wij
 monitoren in hoeverre u aan uw inspanningen ook daadwerkelijk
 invulling heeft gegeven.
 Wij veqrouwen erop, dat u - als primair verantwoordelijk orgaan voor
 het (herstel van het) evenwicht op de begroting - alles in het werk zult
 stellen om ombuigingen te realiseren die daadwerkelijk Ieiden tot een
 evenwichtsherstel op de begroting c.q. meerjarenraming.
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 In de ve|achting dat u hieraan ook gestalte zult geven, kan voor 201 3
 het repressieve toezicht van toepassing blijven.
 lndien er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen mey de persoon
 die bovenaan deze brief is vermeld.
 Hoogachtend,
 Gedeputeerde Raten
 vàn Noord-Holland,
 X
 prov' ciesecre ris vo zitter
 ï en
 G E.A van C|alka| J. .
 Dit besluit is namens gedeputeerde staten genomen door het
 het college dat met dit onde-erp is belasy.
 Iid van
 Als u belanghebbende bent kunt u biflnen zes weken na de verzending,
 uitreiking of publicatie van dit besluit schri|elijk beroep instellen. Het
 beroepschriA kunt u syuren aan de Rechtbank te Haarlem, Sector
 Bestuursrecht, Postbus 1 621 , 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een
 folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van
 Informatie Rijksoverheid (teI: 1 400) of via de internetsite |.
 Rijksoverheid.nl.
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