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Onderwerp 

Begroting 2013 

Geachte leden van de raad, 

De door u vastgestelde begroting 2013 en de bijbehorende meerjarenramingen 
2014— 2016 hebben wij tijdig ontvangen. 

Volgens de methodiek van risicogericht en proportioneel financieel toezicht 
hebben wij de begroting 2013 en de bijbehorende meerjarenramingen 2014 — 
2016 op hoofdlijnen beoordeeld. Bij deze beoordeling hebben wij tevens de 
uitkomsten van de jaarrekening 2011 betrokken. Wij zijn van oordeel dat de 
begroting 2013 structureel in evenwicht is. Daarom is voor uw gemeente op 
basis van artikel 203 (lid 1 en 2) van de Gemeentewet voor het begrotingsjaar 
2013 het zogenaamde repressieve toezicht van kracht. Eventuele 
begrotingswijzigingen 2013 dienen binnen twee weken na vaststelling aan ons 
ingezonden te worden. 

Datum 

21 december 2012 

Ons kenmerk 

3331620 

Uw kenmerk 

UM1208838 

Contactpersoon 

T.C. Noordegraaf 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling Ã 

Handhaving 

Telefoon 

(073) 680 83 50 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlage(n) 

E-mail 

TNoordegraaf@brabant.nl 

Naar aanleiding van ons begrotingsonderzoek delen wij u het volgende mee. 

Verkoop stukjes grond 
Jaarlijks raamt u een opbrengst van 6 20.250 wegens verkoop van stukjes 
grond. In samenhang met deze opbrengst wordt er ook een bedrag van 6 7.500 
geraamd voor advies en taxaties van deze strookjes grond. Deze posten zijn niet 
opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten. Daardoor maakt 
per saldo deze opbrengst van C 12.750 onderdeel uit van het structureel 
begrotingssaldo. Wij merken deze 6 12.750 echter aan als een incidentele baat 
en hebben dit bedrag negatief bij steld op het begrotingssaldo. Dit baseren wij 
mede op de 'Notitie incidentele en structurele baten en lasten' die de 
Gommissie BBV in januari 2012 uitgebracht heeft. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik

baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OVfiets. 
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Meerjarenramingen Datum 
De meerjarenramingen 2 0 1 4 2 0 1 6 vertonen negatieve saldi. Hierbij is al 21 december 2012 

rekening gehouden met voordelen die voortvloeien uit bezuinigings- Ons kenmerk 

maatregelen. Over enkele bezuinigingsmaatregelen moet nog besluitvorming 3331620 

plaatsvinden en hebben daarom op dit moment de status van een taakstelling. 
Wij wijzen u er op, dat taakstellingen voor de begroting 2 0 1 4 alleen onderdeel 
kunnen zijn van het structureel begrotingssaldo als deze voldoende concreet en 
haalbaar zijn en zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld besluit. 

Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie Noord-
Brabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk Toezichtskader 
'Zichtbaar Toezicht' en naar onze website 
www.brabant.nl/ToezichtOpGemeenten. 

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en 
wethouders gestuurd. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

mr. J.A.J. van Driel, 
bureauhoofd Interbestuurlijke Betrekkingen en Toezicht 
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