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Betreft: financiële positie 2Ol6

Ceachte raad,

Op l6 december 201 5 hebben wij u geïnformeerd over het

toezichtregime dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het

financieel toezicht. Er was evenals voorgaande jaren geen aanleiding om

uw gemeente voor 2016 onder het preventieve toezicht te brengen.

Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze reguliere

analyse over de financiële pos¡tie van uw gemeente. Aandacht is hierbij

besteed aan de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico's, de staat

van het onderhoud van de kapitaalgoederen, het grondbeleid, het

begrotingsevenwicht, de meerjarenraming en de jaarrekening 2014.

Onze bevindingen zijn verder voor een deel tot stand gekomen op basis

van ambtelijke informatie uit de gemeente.

Wij hebben uw begroting voor 2016 als incidenteel sluitend

aangemerkt. Dit komt omdat in deze begroting meer incidentele baten

dan incidentele lasten zijn verwerkt, inclusief een onttrekking uit de

algemene reserve van € 299.702,-. Op zich vormt dit geen probleem als

de prognoses voor de komende jaren weer een structureel en reëel

evenwichtsherstel aantonen. Hoewel uw meerjarenramingen van de

afgelopen jaren een dergelijk herstel laten zien, is uw begroting al twee
jaar achtereen niet structureel en reëel in evenwicht. Daarmee is een

situatie van een opschuivend perspectief aan de orde. Dit is in het

algemeen niet acceptabel. Er moet feitelijk sprake zijn van een

perspectief waarbij het sluitend zíjn van de begroting van het

eerstvolgende dienstjaar telkens een jaar dichterbij komt totdat
uiteindelijk een sluitende begroting voor het komende jaar en voor de

opvolgende periode van drie jaar wordt bereikt.

Om het inzicht in het structurele begrotingssaldo te verbeteren

verzoeken wij u het op grond van artikel l9 (en 23) van het Besluit

beg roting en verantwoord in g voorgesch reven overzicht van i ncidentele
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baten en lasten te betrekken bij het vaststellen van de begroting. Wij
gaan ervan uit dat u hierin uw verantwoordelijkheid neemt en er zo in
zult slagen om voor 20.l 7 een structureel en reëel sluitende begroting
vast te stellen.

Voorts hebben wij geconstateerd dat u voornemens bent het onderhoud
van de openbare ruimte te professionaliseren door het integraal
verbeteren van de beheerplannen en een areaalregistratie. Het is hierbij
wel van belang om het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau vast te
stellen, alsmede de financiële vertaling ervan naar de begroting. De

resultaten hiervan zien wij met belangstelling tegemoet.

Een afschrift van deze brief hebben wU ter kennisname gezonden aan

het college van burgemeester en wethouders.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de

contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gede e Staten van Noord-Hol
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De reactie is afgegeven door id van het college dat met dit
onderwerp is belast.
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