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Geachte raad,
Op 5 december 2013 hebben wij u een voorgenomen besluit over de begroting
2014 gestuurd. De door u vastgestelde begroting 2014 vertoont namelijk een
structureel en reëel begrotingstekort. Daarnaast constateerden wij dat, op grond
van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader, de door u
gepresenteerde begrotingssaldi negatief bijgesteld dienden te worden. Ook de
meerjarenraming 2015 – 2017 was na deze bijstellingen naar ons oordeel niet
structureel en reëel in evenwicht.
Naar aanleiding van dit voorgenomen besluit heeft uw college het initiatief
genomen om met ons in contact te treden. Dit heeft er toe geleid dat wij tot een
ander besluit zijn gekomen. Het geheel van onderstaande toezegging en
uitspraak van en door uw college hebben wij bij dit besluit meegewogen.
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Storting onderhoudsfonds wegen

Uit de door u vastgestelde plannen ten aanzien van het onderhoud van
kapitaalgoederen moeten de financiële consequenties blijken om aan het
vastgestelde kwaliteitsniveau van onderhoud te kunnen voldoen. In de
(meerjaren)begroting is een jaarlijkse storting groot-onderhoudsfonds geraamd
die lager is dan de berekende financiële consequenties. De lagere storting betreft
voornamelijk het wegenonderhoud. De in de begroting opgenomen raming is
daarmee formeel niet afgestemd op het door u vastgestelde kwaliteitsniveau.
Het college heeft toegezegd om in het eerste kwartaal van 2014 een plan ter
vaststelling aan u aan te bieden, waarin de financiële consequenties zijn
opgenomen van het vastgestelde of vast te stellen kwaliteitsniveau ten aanzien
van wegen. Wij verwachten dat u deze financiële consequenties structureel
verwerkt in de ramingen van de eerstkomende (meerjaren)begroting.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

Egalisatie vanuit de algemene reserve

Datum

Uit de door u ingediende begroting blijkt dat, evenals bij de begroting 2013, de
begroting structurele tekorten vertoont. Voor deze tekorten zet u de ‘algemene
reserve vrij besteedbaar’ in als dekkingsmiddel. Volgens de Gemeentewet en het
Besluit Begroting en Verantwoording moet de begroting structureel en reëel in
evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten worden gedekt door
structurele baten. De onttrekking aan de genoemde reserve merken wij aan als
een incidenteel dekkingsmiddel. Ambtelijk is aangegeven dat het college heeft
uitgesproken, dat de gemeente als uitgangspunt heeft om te streven naar een
structureel en reëel evenwicht in alle jaren van de (meerjaren)begroting. Om
naar dit meerjarig evenwicht toe te groeien, verwachten wij dat bij de begroting
2015 tenminste de jaarschijven 2017 en 2018 structureel en reëel in evenwicht
zijn en dat nieuwe inzet van de reserves niet aan de orde zal zijn.
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Besluit
Wij besluiten dat voor uw gemeente op basis van artikel 203 (lid 1 en 2) van de
Gemeentewet voor het begrotingsjaar 2014 het normaal geldend repressief
toezicht van kracht is. Eventuele begrotingswijzigingen 2014 dienen binnen
twee weken na vaststelling aan ons ingezonden te worden.
Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie NoordBrabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk Toezichtskader
‘Zichtbaar Toezicht’ en naar onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht.
De hierboven genoemde methodiek van risicogericht en proportioneel
financieel toezicht wordt bij het onderdeel ‘Werkwijze’ toegelicht.
Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en
wethouders gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
J.H.J.M. ten Doeschate MPM,
Manager Bestuurlijke Organisatie & Toezicht
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