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Betreft financiële positie en goedkeuren begroting2O2O

Geachte raad,

Voor 2020 is voor uw gemeente het preventieve toezicht van kracht op
basis van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Dit betekent
dat de begroting 2020 en de wijzigingen daarop vooraf onze
goedkeuring behoeven. ln uw vergadering van 5 november 201 t heeft
u de begroting 2020 vastgesteld.

Via onze brief met kenmerk I158.l95/132.l595 hebben wij ons besluit
tot goedkeuring verdaagd, omdat ons onderzoek naar de financiële
positie van uw gemeente nog niet geheel was afgerond. lnmiddels is
ons onderzoek gereed.

Voor de reguliere analyse van de financiële positie van uw gemeente
voor 2020 is aandacht besteed aan de weerstandcapaciteit, het inzicht
in de risico's, de staat van het onderhoud van de kapitaalgoederen, het
grondbeleid, het begrotingsevenwicht, de meerjarenraming en de
jaarstukken 201 8.

De begroting 2020 is niet structureel in evenwicht. Het laatste jaar van
de meerjarenbegroting 2021-2023 is daarentegen wel sluitend met een
positief saldo van € 434.000.

Ambtelijk is vernomen dat de gemeente bezig is met de voorbereiding
van de kadernota 202.l. De kadernota biedt nagenoeg hetzelfde
perspectief als de begroting 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
positieve effecten van de septembercirculaire 2019. De kadernota 2021
zien wij met belangstelling tegemoet.

De begroting 2O2O van uw gemeente keuren wij hierbij goed

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,

Cedeputeerde Staten van Noord-Holland,

nciesecretaris H. van Dijk
ns gedeputeerde staten genomen door het lid
dit onderwerp is belast.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank te Haarlem, Sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer
van lnformatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite
www.Riiksoverheid.nl.


