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Met deze brief informeren wij u over de vorm van financieel toezicht die wij voor 2020 voor uw 

gemeente hebben ingesteld. Wij geven u in deze brief een korte toelichting op ons besluit. Naar 

aanleiding van de beoordeling van de door uw raad vastgestelde begroting geven wij enkele 

aandachtspunten aan u mee. In de bijlage bij deze brief lichten wij deze aandachtspunten nader toe 

en vindt u ook onze jaarlijkse risicobeoordeling van de financiële positie van uw gemeente. 

Wij adviseren u de opmerkingen uit de toelichting op ons besluit en ook de door ons genoemde 

aandachtspunten mee te nemen in uw financiële cyclus. 

Toezichtvorm 

De begroting 2020 is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht, maar de meerjarenraming 

(nog) niet. Uw gemeente voldoet aan de voorwaarden van de Gemeentewet voor repressief toezicht. 

Wij hebben besloten uw gemeente voor het jaar 2020 onder repressief toezicht te stellen. Dit is de 

minst belastende vorm van toezicht. 

Toelichting 

In de onderstaande grafiek ziet u het verloop van de saldi van uw begroting en meerjarenraming. 

De blauwe kolommen geven de saldi weer zoals die door u zijn vastgesteld. Alle jaren zijn 

gepresenteerd met begrotingsoverschotten. De groene kolommen bevatten de door ons becijferde 

structurele en reële uitkomsten; de basis voor het vaststellen van de toezichtvorm. Wij corrigeren 

de saldi van uw begroting en meerjarenraming voor incidentele en naar ons oordeel niet-reële 

posten. Het verschil tussen het vastgestelde en de structurele en reële saldi wordt veroorzaakt 

doordat de incidentele baten volgens uw specificatie van incidentele baten en lasten hoger zijn dan 

de incidentele lasten. Deze baten zijn negatief gecorrigeerd op het saldo. 
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Taakstellingen, bezuinigingen, 

ombuigingen en daarmee gemoeide 

stelposten, beoordelen wij op hardheid en 

haalbaarheid. Het is noodzakelijk dat de 

ramingen hiervan reëel zijn onderbouwd. 

In het door u vastgestelde ombuigingsplan 

zijn maatregelen verwerkt met een 

structurele omvang van ruim € o,8 

miljoen. Wij beschouwen die maatregelen 

als reëel met uitzondering van de 

structurele bezuiniging op het onderhoud 

van openbare ruimte van € 0,15 miljoen. 

Volgens uw begroting is er daarbij nu nog 

geen inzicht in eventuele bezuinigings-

mogelijkheden, zijn de huidige 

onderhoudsbudgetten al niet toereikend en dreigt er zelfs toename van achterstallig onderhoud. 

Deze bezuiniging loopt in onze optiek ver vooruit op de noodzakelijke harmonisatie van de 

onderhoudsbeheerplannen, die nu in volle gang is. In afwachting van de onderbouwing van deze 

bezuiniging met onderhoudsplannen, hebben wij deze bezuiniging vooralsnog als onvoldoende 

concreet aangemerkt en ook negatief gecorrigeerd. 

Dit geldt overigens ook voor de taakstellende ombuigingsopdracht voor het sociaal domein 

oplopend tot structureel € 1 miljoen vanaf 2022. Het daarvoor vastgestelde plan van aanpak is op 

dit moment nog niet nader uitgewerkt en vergt ook nog nader onderzoek. Wij hebben er kennis van 

genomen dat de onderzoeksresultaten medio april 2020 worden verwacht en zullen worden 

verwerkt in de komende Perspectiefnota. Bij die nota zullen wij de realiteit en haalbaarheid van de 

maatregelen opnieuw bezien. Uiteindelijk resulteert onze beoordeling nu in een meerjarenraming 

die nog niet structureel en reëel sluitend is. De volledige realisatie van deze ingeboekte 

bezuinigingen zijn daarentegen wel nodig om de meerjarenraming van uw gemeente structureel en 

reëel sluitend te houden. 

Aandachtspunt(en) en motivering 

Naar aanleiding van uw begroting wijzen we u op de volgende punten: 

• Onderhoud kapitaalgoederen 

• Realisatie dekkingsmaatregelen 

In de bijlage vindt u een toelichting op bovengenoemde aandachtspunten. 

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. 
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Neem hiervoor contact op met uw adviseur gemeentefinanciën via het provincieloket, 

telefoonnummer 026 359 99 99. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Jan Mar , 1 k 

Ply. Commissaris van de Koning 

Voor deze beoordeling geldt: 

Gemeentewet, artikel 189 en artikel 203 

Pieter Hilhorst 

Secretaris 

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.rechtsraak.nl. 
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Bijlage 

Aandachtspunten naar aanleiding van uw begroting 2020 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Vanuit het oogpunt van risicobeheersing en toetsing van de realiteit van de ramingen in de 

begroting en meerjarenraming, is het noodzakelijk te beschikken over recente beheerplannen van 

de gemeentelijke kapitaalgoederen. De komende twee jaar worden alle beheerplannen van uw 

gemeente geharmoniseerd en geactualiseerd. Het leggen van een directe verbinding tussen de 

vastgestelde beheerplannen en de concreet in de begroting en meerjarenraming opgenomen 

onderhoudsramingen geeft inzicht in het realiteitsgehalte van de begroting en kan de 

informatiewaarde van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de begroting en jaarrekening 

verbeteren. Ook wordt de omvang van eventueel achterstallig onderhoud dan inzichtelijk. 

Uit uw programmabegroting 2020 blijkt dat met name het geraamde onderhoudsbudget voor 

wegen nu al structureel ontoereikend is om het areaal op het gewenste basisniveau te 

(onder)houden en het achterstallige onderhoud in te lopen. Hiermee loopt uw gemeente een risico 

op kapitaalvernietiging, een situatie die u zonder meer dient te voorkomen. Ter voorkoming van 

nog hogere kosten dient achterstallig onderhoud zo snel mogelijk gesaneerd te worden. Daar 

kunnen eventueel incidentele dekkingsmiddelen voor worden ingezet. 

Bezuinigingen op het jaarlijks en groot onderhoud beoordelen wij alleen als reëel onder de 

volgende voorwaarden: 

• Een lager kwaliteitsniveau van het onderhoud van de kapitaalgoederen leidt niet tot 

achterstallig onderhoud of onveilige situaties. Dit dient u aannemelijk te maken. 

• U zorgt voor een actueel beheerplan op basis van het lagere kwaliteitsniveau. 

Realisatie dekkingsmaatregelen 

Het financiële evenwicht in de meeijarenraming is mede gerealiseerd door het inboeken van een 

aantal ombuigingen en taakstellingen. Op dit moment zijn enkele van deze dekkingsmaatregelen 

nog niet volledig concreet onderbouwd. De volledige realisatie van deze ingeboekte bezuinigingen 

blijft nodig om de meerjarenraming sluitend te houden. 

Het verdient overigens aanbeveling om alle taakstellingen en stelposten in een aparte paragraaf in 

uw begroting op te nemen. Daarmee krijgt u in één oogopslag een duidelijk beeld van alle 

bezuinigingsmaatregelen, taakstellingen en stelposten. Ook ziet u welke taakstellingen nog open 

staan in de meerjarenraming. Dit geeft u, maar ook ons, beter inzicht in uw financiële positie. 
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Risicobeoordeling van uw financiële positie 

Wij hebben een risicobeoordeling gemaakt van de financiële positie van uw gemeente op basis van 

vijf financiële kengetallen. Deze sluiten aan bij de zogeheten 'signaleringswaarden' die afkomstig 

zijn uit onder meer de stresstest voor 100.000+ 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. 

Kengetallen 2020 
Gelders 

gemiddelde 
WaardeCategorie 
kengetal 

A Categorie B Categorie C 

1. Solabiliteitsratio 31% 31% >50% 20-50% <20% 

2. Grondexploitatie 9% 39% <20% 20-35% >35% 

3a. Structurele exploitatieruimte Begr 0,06% 3,00% Begr en MJR 

> 0% 

Begr of MJR 

> 0% 

Begr en MJR 

<0% 3b. Structurele exploitatieruimte MJR 0,58% 0,20% 

4. Belastingcapaciteit 103% 130% <95% 95-105% >105% 

5. Weerstandsvermogen 210% 285% >100% 80-100% <80% 
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