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- 

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 
goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 
sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 
uitgangspunt. 
 
Financieel Toezicht 

In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel 
toezicht. 
 
Uw gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die 
structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar besluiten wij, op grond van artikel 
203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of uw gemeente voor het komende 
begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. Hiermee dragen wij 
bij aan het voorkomen dat uw gemeente een structureel tekort op de begroting 
krijgt, wat u mogelijk zelf niet kunt oplossen. 
 
Criteria waaraan wij toetsen 

Wij hebben uw begroting 2019 beoordeeld volgens de methodiek van 
risicogericht en proportioneel financieel toezicht. In onze factsheet 'financieel 
toezicht' is hier meer over te lezen. Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de 
jaarrekening 2017 betrokken. Over een aantal belangrijke toetsingsaspecten en 
ontwikkelingen over het financieel toezicht hebben wij u in de brief van 11 april 
2018, kenmerk C2225139/4343738, geïnformeerd. 
 
Oordeel 

De door u vastgestelde begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming 
2020-2022 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de begroting 
2019 niet structureel en reëel in evenwicht is. Het is echter voor ons voldoende 
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aannemelijk dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de 
meerjarenraming tot stand zal worden gebracht. Voor uw gemeente is daarom 
voor het begrotingsjaar 2019 het normaal geldend repressief toezicht van 
kracht. Hierbij behoort dat u begrotingswijzigingen 2019 binnen twee weken na 
vaststelling alleen ter kennisname aan ons inzendt. 
 
Op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT 2016-2019 beoordelen wij uw 
begroting voorlopig als ‘voldoet met kanttekeningen’. Uw gemeente krijgt de 
kleur ‘oranje’ op de kaart, die wij in april 2019 op onze website 
www.brabant.nl/financieeltoezicht zullen publiceren. 
 
Toezichtbevindingen 

Uit ons onderzoek blijkt dat uw meerjarenraming 2020-2022 voldoet aan het 
wettelijk criterium van structureel en reëel evenwicht. Naar aanleiding van ons 
onderzoek merken wij het volgende op.  
 
Taakstellingen in het sociaal domein 
In de begroting 2019 en in de meerjarenraming 2020-2022 is een pakket aan 
ombuigingsmaatregelen opgenomen met betrekking tot het sociaal domein voor 
een bedrag van € 340.000 in 2019, € 487.000 in 2020, € 616.000 in 2021 
en € 756.000 in 2022. Als er (bezuinigings)maatregelen en taakstellingen in de 
(meerjaren)begroting zijn opgenomen, beoordelen wij deze op hardheid en 
haalbaarheid. De bovengenoemde ombuigingsmaatregelingen zijn naar ons 
oordeel op het moment van vaststelling van de begroting 2019 nog 
onvoldoende concreet en reëel onderbouwd. Daarom hebben wij de structurele 
begrotingssaldi met de bovengenoemde bedragen negatief bijgesteld. Wij 
vertrouwen er op dat u er in zult slagen om in de loop van 2019 de nodige 
vorderingen te maken met het onderbouwen en realiseren van deze 
maatregelen. Dit vormt een belangrijk toetspunt bij ons onderzoek van de 
(meerjaren)begroting 2020-2023. 
 
Informatiewaarde begroting 
Vanaf het begrotingsjaar 2019 presenteert u een nieuwe opzet en inrichting 
van de begroting. Naar onze mening voldoet deze opzet niet geheel aan het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Met name de artikelen 7 en 12 en 
17 t/m 23 zijn niet geheel volgens de BBV richtlijnen opgesteld. Wij verzoeken 
u om de begroting 2020 wel vast te stellen overeenkomstig de regels die het 
BBV stelt aan de begroting en meerjarenraming. 
 
Onze toezichtbevindingen zijn afgestemd met onze contactpersoon van uw 
gemeente. 
Wij vertrouwen erop met onze toezichtbevindingen een zinvolle bijdrage te 
leveren aan de verdere optimalisering van uw begroting. 
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Totaaloverzicht toezichtgebieden IBT 

Aan het eind van 2019 sturen wij u een totaaloverzicht van de uitkomsten van 
ons systematisch toezicht op de IBT gebieden Archief- en informatiebeheer, 
Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, Monumentenzorg, 
Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening. 
 
Tot slot 

Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie Noord-
Brabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 
‘Kwestie van evenwicht!’ en naar onze website 
www.brabant.nl/financieeltoezicht. 
 
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Jansen - 
Sluijter van ons team IBT financieel toezicht. Zij is op maandag, dinsdag en 
donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 
2015. 
 
Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en 
wethouders gestuurd. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

 
R. Heijmerink, 
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht 
 
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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