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Betreft: financlële posltle 2018

Geachte raad,

Op 3 oktober 2017 hebben w[ kennlsgenomen van uw schrlftellke
reactie (inclusief bljlagen) op onze brief van 22 lunlJl. (kenmerk:

866s84/9ss0sr ).

Naar aanleidlng hlervan ls op 9 oktoberJl. ambte¡ljk met de

burgemeester, de wethouder Flnanclën en controller van uw gemeente

gesproken over de ontwerp (meerjaren)begroting 2018. Belangr[kste
onderuerp van gesprek was het ontbreken van een structureel
evenwlcht op uw begrotlng. Ult de conceptbegrotlng 20t 8 e.v. blUkt dat
uw gemeente te kampen heeft met aanmerkelljke tekorten. ln het

gesprek is van gemeentezljde uitgelegd dat er gewerkt wordt aan Fen
dekkingsvoorstel dat ertoe zal lelden dat in de (meêrjar'en)begrotlng

2018 weer sprake ls van een structureel evenwlchtsherstel. Hlerb[ ls
aangegeven dat 2018 nlet sluitend zal zijn, maar verdereJaren mogelijk
wel. Dlt dekklngsvoorstel wordt op l8 oktober met u besproken en voor
uw vergadering van 7 november 2017 a.s. geagendeerd. Hierin zult u
een aantal lastlge keuzes moeten maken die echter onvermijdelfk zfln
om een evenwichtsherstel (op termijn) te realiseren.

Wij rekenen erop dat u uw verantwoordelijkheid in deze neemt en alles

in het werk zult stellen om het dekklngsvoorstel volledig en reëel

inhoud te geven. ln beglnsel zal het dekklngsvoorstel moeten lelden tot
een structureel en reëel evenwichtsherstel in 201 8. Mocht u dat niet

lukken dan is het afhankelijk van de door u vast te stellen maatregelen

binnen de bij deze begroting behorende meerjarenraming of een

verscherping van ons toezicht zal worden doorgevoerd. Mocht naar ons
oordeel hierin door u niet afdoende worden opgetreden dan zal voor
2018 preventief f¡nancleel toezicht gelden in overeenstemming met het
bepaalde in artikel 203, lld I van de Gemeentewet. Dit houdt in dat de

begroting 201 8 van uw gemeente en de daarop betrekking hebbende
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wUziglngen vooraf onze goedkeur¡n9 behoeven. Zolang de begroting

nog nlet is goedgekeurd mag u geen verplichtlngen aangaan, behalve

als er sprake ls van dringende spoed (artikel 209 van de Gemeentewet).

Dit geldt zowel voor uitgaven binnen de lopende exploitatle als voor het

doen van investerlngen.

Wij wensen u veel succes bU dlt traject en zien uw begrotlng 2018 (en

daarb[ behorende wlzlgingen) met veel belangstelllng tegemoet.

Een afschrift van deze brief hebben w[ ter kennlsname gezonden aan

het college van burgemeester en wethouders.

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

contactpersoon die staat genoemd in het brlefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Deze reactie is afgegeven door het lid van het college dat met dlt
onderwerp is belast.
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Betreft: financiële positie 2017

Geachte raad,

Op 5 januari 2017 hebben wij u geïnformeerd over het repressieve

toezichtregime dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het

financieeltoezicht.

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

analyse over de financiële positie 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 2015.

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

van ambtelijke informatie uit uw gemeente.

Wij constateren het volgende. Het geraamde resultaat van de begroting
is nihil, maar dit is inclusief een onttrekking uit de algemene reserve.

Het begrotingsjaar 2017 is daardoor niet structureel in evenwicht. De

structurele dekkingsvoorstellen in de begroting 2017 zijn niet

voldoende om de begroting alsnog sluitend te presenteren. Het

evenwichtsherstel wordt in uw begroting pas in het jaar 2020

weergegeven. Wij twijfelen echter aan dit evenwichtsherstel. De reden

hiervoor is dat uw begroting al drie jaar achtereen niet structureel en

reëel in evenwicht is, terwijl de meerjarenramingen van de afgelopen
jaren een dergelijk herstel laten zien. Daarmee is feitelijk sprake van

een opschuivend perspectief. Dit is niet toegestaan. Wij hebben u

hierover al geïnformeerd in onze brief van 24 mei 2016 (ons kenmerk:

656295/803858). Wij gaan er daarom vanuit dat u - als hoogste orgaan

binnen de gemeente - uw verantwoordelijkheid neemt om vanaf 20.l8
een evenwichtsherstel aan te tonen en een gezonde financiële positie

van uw gemeente te borgen. Mocht u dat niet lukken dan zal mogelijk
een verscherping van ons toezicht aan de orde kunnen zijn.
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Daarnaast hebben wij vastgesteld dat betreffende het onderhoud van de

kapitaalgoederen de beheerplannen voor de onderdelen wegen,

gebouwe n, open bare verl ichtin g, beschoei i ngen waterkanten, bag geren,

riolering en groen al langere tUd niet zijn geactualiseerd. Uit ambtelijke
informatie hebben wij vernomen dat de plannen niet voor de begroting

2018 worden geactualiseerd. De eerste actualisatie zal in de begroting
2019 worden verwerkt. Voor het waarborgen van de volledigheid en

realiteit van de ramingen achten wij het noodzakelijk dat deze plannen

zo spoedig mogelijk worden vastgesteld. Voor een reële begroting 201 8

verwachten wij dat u de beheerplannen alsnog zo spoedig mogelijk zult
laten actualiseren.

1.. .i;:, : .

' Tev'ehs hebben wij vastgesteld dat uw gemeente geen volledig inzicht in

de risico's heeft. De risico's zijn al meerdere jaren gelijk aan elkaar,

waarbij de hoogte iedere keer verschilt. Vernomen is echter dat in
samenwerking met de auditcommissie een risico-inventarisatie zal

worden uitgevoerd. Zodra de resultaten bekend zijn zien wij deze graag

tegemoet.

Graag ontvangen wij voor I september 2017 een schriftelijke reactie op

deze brief. Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het kenmerk te

vermelden dat wij rechts bovenaan deze brief hebben opgenomen.

Een afschrift van deze brief hebben wij 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,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

rn
nctesecretaris voo RemkesR.M.

Deze reactie is afgegeven d
onderwerp is belast.

lid van het college dat met dit
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worden. Uw eerstkomende vergadering is gepland op 5 september 
aanstaande. U verzoekt ons daarom om uitstel te verlenen.

Wij hebben begrip voor deze situatie en verlenen u uitstel tot 1 oktober 
2017.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Betreft: opschorten reactietermijn financiële positie 2017

Geachte raad,

Op 29juni 2017 hebben wij uw brief over ons verzoek tot een 
schriftelijke reactie op onze brief van 22 juni jl. (kenmerk: 
866584/955051) ontvangen. U geeft aan dat in verband met het 
zomerreces per 1 juli a.s. niet voor 1 september gereageerd kan

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Teamsenior Financieel Toezicht, 
dhr. R.W. Timmers

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33 
Haarlem [2012 DE] 
www.noord-holland.nl

NHOOOI


