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Geachte leden van de raad,

Wij hebben uw begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ontvangen en beoordeeld. Deze
beoordeling heeft in goed overleg met de wethouder financiën plaatsgevonden.
Met deze brief informeren wij u over de vorm van financieel toezicht die in 2022 voor uw gemeente
van toepassing is. Waar nodig geven wij u enkele aandachtspunten mee. In de bijlage bij deze brief
lichten wij deze aandachtspunten nader toe.

Beoordeling begroting en toezichtvorm
De begroting 2022 is naar ons oordeel niet structureel en reëel in evenwicht, maar het is wel
aannemelijk dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Dit betekent dat
uw begroting 2022 en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen geen goedkeuring van
ons college behoeven en uw gemeente in 2022 onder repressief toezicht van de provincie staat. Dit
is de reguliere vorm van toezicht.

Toelichting
De uitkomsten van de programmabegroting 2022 zijn geactualiseerd met de structurele mutaties
van eerder of gelijktijdig met de begroting genomen raadsbesluiten die niet in de begroting zijn

“mmfldmmùnmgúo verwerkt, zoals de tweede bestuursrapportage
Beflwwĳdì {genante} 2021, de kadernota sport en het vastgestelde

'Ë'ĲĲÓ:"" m“ hmúmgm dekkingsplan. Die geactualiseerde meeijarensaldi
2m — zijn het uitgangspunt voor onze beoordeling van
m” _ het structurele en reële begrotingsevenwìcht. De

blauwe kolommen in bijgaande grafiek geven die
ë uw ' ‘U l geactualiseerd vastgestelde saldi van de begroting
j 5m ' 2022 en meerjarenraming 2023-2025 weer. Alle
" u ‚ jaren zijn dankzij het dekkingsplan sluitend

‘l gepresenteerd. De groene kolommen bevatten de
door ons becijferde structurele en reele saldi; de

‘uw ' basis voor het vaststellen van de toezichtvorm.
2022 2023 2024 2025

 
Markt u ; 68u (‘G Amhom 5x0 Bank Don Ilnag _-_- PIOVIĲCIE
Postbus 9u90 s (i800 C): Amhem Nl.'«'4B.\'(îHo2B50io824 ‘í 

_ 510mm» ENG Bank sscnxixo G
02b 33!) o‘) W
postigìjgoldorlandnl Blw Inummer. Nlnolszsloûílog
mm‘ golderlandnl K\‘K—nummor: 5146875:



Datum
10 februari 2022

Zaaknummer
2021-006029

Blad
2 van 5

De saldi van de begroting en meerjarenraming zijn daarbij voor incidentele en naar ons oordeel
(nog) niet reële posten gecorrigeerd. Bij bijna alle jaren, behalve de jaarschijf 2024, zijn de
incidentele baten hoger dan de incidentele lasten. Per saldo leidt dat tot negatieve correcties op de
vastgestelde saldi en betekent dit feitelijk dat er structurele lasten worden gedekt met incidentele
middelen. Positief daarbij is dat de incidentele inzet van reserves de komende jaren geleidelijk
wordt verminderd.

Zoals uit de grafiek blijkt kan het vereiste structurele en reële evenwicht in de meerjarenraming in
2024 worden hersteld. Daarbij willen wij u nog wel attenderen op een aantal specifieke risico’s die
dat noodzakelijke evenwicht kunnen verstoren. Wij noemen in dit kader het niet (volledig of tijdig)
realiseren van de al ingeboekte bezuinigingstaakstellingen op het sociaal domein van € 3,5 miljoen,
het al op voorhand rekenen op 25% extra aan jeugdgelden van het Rijk bovenop de afgesproken
stelpost van 75% en de te realiseren bezuinigingstaakstellingen op de gemeenschappelijke
regelingen en de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Terecht onderkent u ook zelf dat de ingeboekte taakstellingen op het sociaal domein behoren tot de
grootste en belangrijkste risico’s van uw gemeente. Te meer daar volgens de toelichting in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tegenvallers hierbij zeer realistisch zijn.
Verder wijkt de opname van de extra stelpost van 25% aan jeugdgelden af van de dit jaar daarover
gezamenlijk gemaakte afspraken tussen Rijk, VNG en IPO. Ten tijde van het vaststellen van uw
begroting was deze stelpost van 100% aan extra jeugdzorgmiddelen niet reëel. Maar na het
vaststellen van uw begroting, is medio december, met het presenteren van het coalitieakkoord
2021-2025, er meer duidelijkheid gekomen over de realiteit van deze extra raming aan
jeugdgelden. Op de korte termijn lijken deze extra middelen daarmee redelijk verzekerd, vanwege
de daarbij door het nieuwe kabinet voorgenomen sterke afbouw van deze extra middelen is dat op
langere termijn niet het geval. De geraamde stelpost in uw meerjarenraming zal daarop nog moeten
worden aangepast.
Voor de realiteit van de taakstellingen op gemeenschappelijke regelingen verwijzen wij u naar de
aandachtspunten in de bijlage hierna.
Kortom bij eventuele tegenvallers zullen zo nodig vervangende structurele dekkìngsmiddelen
moeten worden aangewezen om ook volgende begrotingen weer structureel sluitend vast te kunnen
stellen.

Aandachtspunten en motivering
Naar aanleiding van onze analyse van uw begroting geven wij de Volgende aandachtspunten aan u
mee:
0 Weerstandsvermogen
o Taakstellíngen gemeenschappelijke regelingen
In de bijlage bij deze briefvindt u een nadere toelichting. Wij Vertrouwen erop u hiermee
voldoende te informeren.
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Meer informatie?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief of over ons financieel toezicht? Graag geven wij op uw
uitnodiging een nadere toelichting of presentatie. Neem hiervoor contact op met uw adviseur
gemeentefinanciën via het provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw plannen en ambities voor het komende jaar!

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

—í7y —-\\\ / v’ ‘y ‘m l ln; L..- C-‚jx-na: f _ ‚L1 i.“ _ l_ V ‘ ‘\__.

John Berends Miriam Nienhuis-van Doremaele
Commissaris van de Koning Secretaris

Voor deze beoordeling geldt:
0 Gemeentewet, artikel 189 en artikel 203

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.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u

DigiD‚ eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.geIderIand.nl/bezwaren 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

wwwrechtsgraaknl.
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Bij lage

Aandachtspunten naar aanleiding van uw begroting 2022

weerstandsvermogen
Een belangrijk onderdeel in de beoordeling van de weammdwemo.“
financiële stabiliteit van een gemeente is de omvang van het u Rake‘: Iweemmdäanátilieìl
weerstandsvermogen. Dit is de mate waarin een gemeente 4cm
financieel in staat is de gekwantificeerde risico’s vanuit de 35m9 ‘
reguliere bedrijfsvoering op te vangen. In de grafiek hebben ma”
wij de ontwikkeling van de gekwantificeerde risico’s en de gäm u
daarvoor beschikbare weerstandscapaciteit uit de laatste i: 13m .
twee begrotingen en jaarrekeningen van uw gemeente tegen 10.000 -
elkaar afgezet. De afgelopen jaren was sprake van een 5-3“ ‘
uitstekend weerstandsvermogen. Mede dankzij de u ' " " i i " '
investeringen van uw gemeente in de kwaliteit van het i i ‘ ‘ ‘
risicomanagement zijn de risico’s dit jaar adequater in beeld gebracht. Het gevolg daarvan is dat er
meer en grotere risico’s zijn geïdentificeerd, waardoor het weerstandsvermogen van uw gemeente
fors is afgenomen en dit jaar nog net voldoende is. Het is belangrijk dat u uw weerstandsvermogen
voldoende op peil houdt en dat dit niet verder afneemt. Dat vraagt ook om sturing op het
voorkomen van tegenvallers en het beheersen van risico’s. Wij zullen de ontwikkeling met veel
belangstelling blijven volgen.

Taakstellingen gemeenschappelijke regelingen

In uw begroting heeft u een taakstelling of bezuiniging opgenomen op gemeenschappelijke
regelingen waarin u deelneemt. Deze taakstelling achten wij niet reëel, omdat de begroting van de
gemeenschappelijke regelingen al zijn vastgesteld zonder deze taakstelling. Zonder nadere
onderbouwing kunnen wij de realiteit van deze taakstellingen niet beoordelen. De bevoegdheid Van
uw gemeente alleen is ook niet afdoende om deze taakstelling te kunnen realiseren. Daarvoor zult u
samen met de gemeenschappelijke regeling en de andere deelnemers overeen moeten komen de
begroting en/of meerjarenraming van de gemeenschappelijke regeling aan te passen.

Risicobeoordeling van uw financiële positie
Wij hebben een risicobeoordeling gemaakt van de financiële positie van uw gemeente op basis van
de financiële kengetallen. Deze sluiten aan bij de zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afl<omstig
zijn uit onder meer de stresstest voor 10o.000+ gemeenten.

In onderstaande tabel ziet u de kengetallen voor uw gemeente. De waarden zijn ingedeeld in de
categorieën A, B en C. Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. De
corresponderende categorieën van uw gemeente zijn gekleurd weergegeven.
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1. Netto schuldquote 9e130% >13o%
2. Netto schuldquote gecorrigeerd 90-130% >130%
3. Soh/abüiteitsratio
4. GrondexpIoitatie
5a. Structurele exploítatieruimte Begr -0‚90% Begr en MJR ofMJR Begr en MJR
5b. Structurele exploítatìeruimte MJR 0,50% > 0% > 0% < 0%
e. Belastingcapacíteit 140% 95—105% >1o5%
7- Weerstandswmogen m 0.8- 1,0
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