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Geachte leden van de raad,
Met ingang van 1 januari 2019 gaat uw gemeente op in de nieuwe gemeente West Betuwe. Dit heeft
gevolgen voor het aan Gedeputeerde Staten opgedragen begrotingstoezicht in 2019. In deze brief
informeren wij u hierover.
Gedeputeerde Staten hebben op 11 december 2018 besloten de nieuwe gemeente West Betuwe
onder het preventieve toezicht te plaatsen. Dit besluit is al aangekondigd in onze brief d.d. 20
november 2018, zaaknummer 2017-004803.
Voorgeschreven is dat de gemeenteraad de vastgestelde begroting moet inzenden vóór 15 november
van het voorafgaande jaar. Voor het begrotingsjaar 2019 is het voor de nieuwe gemeente niet
mogelijk aan dit wettelijke vereiste te voldoen. Dit betekent dat de gemeente voor het
begrotingsjaar 2019, los van de uitkomsten van de eerste begroting onder het preventieve toezicht
kan worden geplaatst. Overigens bestaat de mogelijkheid dat dit toezicht in de loop van het jaar
2019 wordt beëindigd.
Dit preventieve toezicht betekent dat de begroting 2019 en de begrotingswijzigingen moeten
worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, voordat uitgaven mogen worden gedaan.
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Volgens onze informatie is de planning dat de gemeenteraad van de nieuwe gemeente West Betuwe
in januari 2019 tot vaststelling van de begroting 2019 overgaat. Dit is ruim voor het begin van het
2« kwartaal zoals we al eerder hebben geadviseerd.
In de periode tot de begroting 2019 door ons is goedgekeurd hebben we er geen bezwaar tegen dat
uitgaven worden gedaan voor de normale bedrijfsvoering en bestaand beleid.
Met vriéndelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Clemens Comielje
Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst
Secretaris

Voor deze beoordeling geldt:
• Gemeentewet, artikel 189 en artikel 203, Bi

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt
uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming. Postbus
9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer
informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99.
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige
voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.
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