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Betreft: financiële positie 2019

Geachte raad,

Wij hebben u in december 2018 geïnformeerd over het toezichtregime

dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het financieel toezicht

Evenals voorgaande jaren geldt ook voor het jaar 20.l t het repressief

toezicht.

Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze reguliere
analyse over de financiële posit¡e van uw gemeente. Aandacht is hierbij
besteed aan de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico's, de staat

van het onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, het

begrotingsevenwicht, de meerjarenraming en de jaarrekening 2O17'

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

van ambtelijke informatie uit uw gemeente.

Uw gemeente heeft aangegeven moeite te hebben met het behouden

van een structureel sluitende begroting door een aantal ontwikkelingen,
waaronder de hogere kosten voor jeugdzorg. U¡t ambtelijke informatie
hebben wij vernomen dat u een aantal besluiten heeft genomen om de

financiële positie te verbeteren. Wij vertrouwen erop dat deze

maatregelen door u gerealiseerd worden.

ln 20l7 zijn de beheerplannen geactualiseerd. Toen was ook

achterstallig onderhoud geconstateerd op een aantal onderdelen.

Hoogstwaarschijnl'rjk zal dit op orde zijn na twee jaar. Wij hopen dat dit
gaat lukken.

Wij zien uw (meerjaren)begroting 2020'2023 derhalve met veel

belangstelli nq tegemoet.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan

het college van burgemeester en wethouders.
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Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de

contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde n van Noord-Holland,
n nsd

rm Kabinet,
mw. mr


