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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.
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' 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.
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