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Aan de Raad,

De Provincie Noord Brabant heeft u op 13 december 2018 een brief gestuurd met de bevindingen 
van de beoordeling van onze programmabegroting 2019. De Provincie doet dat elk jaar. Op basis 
van het oordeel besluit de Provincie of er preventief of repressief toezicht wordt toegepast.

In de brief van 13 december heeft de Provincie bepaald repressief toezicht toe te passen op onze 
begroting, maar wijst wel op twee belangrijke zaken. Ten eerste vindt de Provincie dat de 
taakstellingen in het sociaal domein niet hard genoeg zijn. Ten tweede geeft de Provincie aan dat de 
begroting niet helemaal voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Wat betreft de taakstellingen in het sociaal domein hebben wij richting de Provincie eerder al uiteen 
gezet dat er sprake is van een totaalpakket maatregelen dat moet leiden tot lagere kosten. Om de 
maatregelen kracht bij te zetten, wordt extra geïnvesteerd (twee keer C 250.000), is de risicoreserve 
verhoogd en is een egalisatiereserve gemaakt om uitzonderlijk hoge kosten vlak te kunnen strijken.

Verder hebben wij u, nog ruim voor de begrotingsbehandeling, geïnformeerd over de 
ontwikkelingen in de middelen die we ontvangen voor bijstand (raadsmededeling BM1804832 d.d.
23 oktober 2018). Ook hebben wij u met raadsmededeling BM1805834 d.d. 18 december 2018 op de 
hoogte gebracht van de prognose van de uitgaven jeugd over 2018. Beide raadsmededelingen 
hebben een positief effect op het begrotingssaldo voor de komende járen en plaatsen de opmerking 
van de Provincie in een ander perspectief. Dit neemt niet weg dat wij blijven sturen op een 
structureel sluitende meerjarenbegroting, zonder taakstellingen.

Over de opmerkingen, die gaan over het BBV, zijn we nog in gesprek met de Provincie. Het is ons op 
dit moment niet geheel duidelijk waaraan we nu precies niet voldoen. Los van een andere 
programmastructuur hebben wij immers precies dezelfde indeling gehanteerd dan in de vorige 
begroting. Wij hebben uiteraard navraag gedaan bij de Provincie. Waar nodig zullen wij u hierover 
nader berichten. De brief wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van het 
auditcommittee op 21 januari aanstaande.
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