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Betreft: financiële positie 2018 e.v.

Geachte raad,

Op 1 3 december jl. ontvingen wij de brief van uw college over de 
ontwikkeling van de financiële positie van uw gemeente. Hierin wordt 
de actuele stand van zaken betreffende het structureel evenwicht in de 
begroting 201 8, de beheerplannen van het onderhoud van de 
kapitaalgoederen en het risicomanagementbeleid beschreven.

Wij zijn verheugd te constateren dat u maatregelen heeft genomen om 
de begroting 201 8 en de meerjarenraming 201 9-2021 structureel in 
evenwicht te krijgen.
Desondanks blijven wij de financiële situatie van uw gemeente zorgelijk 
vinden. Dit heeft onder meer te maken met het realiteitsgehalte van 
sommige door u voorgestane maatregelen, zoals de verkoop van het 
gemeentehuis. Wij betwijfelen of bijvoorbeeld deze maatregel al met 
ingang van 201 8 een verlichting van de exploitatie zal opleveren. 
Daarnaast is aangegeven dat zowel op korte en als op langere termijn 
zich nog een aantal verplichtingen zal aandienen, onder andere als 
gevolg van benodigde herstelwerkzaamheden. Daarbij komt nog dat de 
beheerplannen voor het onderhoud van uw kapitaalgoederen nog niet 
geactualiseerd zijn. Ook op het terrein van uw risicomanagementbeleid 
zijn er ook nog de nodige slagen te maken voordat een compleet beeld 
ontstaat van de mogelijke risico’s die uw organisatie loopt. Hierdoor 
heeft u op dit moment nog geen volledig zicht op de financiële 
consequenties van het een en ander. Dit betekent dat de door u 
gepresenteerde resultaten binnen een bepaalde context moeten worden 
gelezen.

U heeft aangegeven dat deze actualisaties voor het eerste kwartaal van 
201 8 op de rol staan. Wij rekenen erop dat daadwerkelijk invulling 
wordt gegeven aan dit voornemen. Zodra de actuele gegevens
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voorhanden zijn - doch uiterlijk in mei 201 8 - worden wij daarvan graag 
op de hoogte gesteld.

Voor 201 8 kunnen wij vaststellen dat - ondanks bovengenoemde zaken 
- sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Dit betekent dat voor 
dit jaar ook het repressieve toezicht van kracht kan blijven. Wel zullen 
wij in het eerste kwartaal van 201 8 een diepgaandere analyse laten 
uitvoeren van de begrotingspositie van uw gemeente om te monitoren 
of het door u geschetste beeld een haalbaar karakter heeft. Mochten wij 
tot de conclusie komen dat dit niet het geval is, dan zullen wij ter 
bespreking hiervan een bestuurlijk overleg met u arrangeren.

Wij wensen u veel succes met het bewandelen van het door u gekozen 
pad om de financiële situatie van uw gemeente weer in een goed 
vaarwater te krijgen.

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,

mw. mr. H.W. Verschuren

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 
Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite 
www.Rijksoverheid.nl.


