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Datum

Goedkeuring begroting 2016

23 december 2015
Ons kenmerk

C2178370/3905191
Uw kenmerk

Geacht bestuur,

Contactpersoon

M.E.B. (Marlies) Houtman -

In onze brief van 11 december 2015 (kenmerk 3897285) bent u in kennis
gesteld van ons besluit tot preventief toezicht voor het begrotingsjaar 2016. Dit
besluit houdt in dat uw begroting 2016 en begrotingswijzigingen onze
goedkeuring behoeven.

Frambach
Telefoon

(073) 681 26 60
Email

mhoutman@brabant.nl

Besluit: goedkeuring begroting

Wij hebben de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019
onderzocht. Wij zijn van oordeel dat de begroting 2016 structureel en reëel
sluitend is. Daarom besluiten wij uw begroting 2016 goed te keuren.

Bijlage(n)

Vorm van toezicht: repressief

Met de goedkeuring van de begroting 2016 hebben wij ook besloten het
preventief toezicht in te trekken. Vanaf 1 januari 2016 is het normaal geldend
repressief toezicht van kracht. Dit houdt in dat u begrotingswijzigingen 2016
binnen twee weken na vaststelling alleen ter kennisname aan ons inzendt.
Toezichtbevindingen

Uit ons onderzoek blijkt dat (de goedgekeurde) begroting voldoet aan het
wettelijk criterium van structureel en reëel evenwicht. Het structureel
begrotingssaldo hebben wij bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van
incidentele baten en lasten. Naar aanleiding van ons onderzoek delen wij u het
volgende mee.

Vereisten Besluit Begroting en Verantwoording
In artikel 7 en volgende van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is
opgenomen waaruit de begroting ten minste moet bestaan. Wij constateren dat
uw begroting nog niet volledig hieraan voldoet. Wij verzoeken u de komende
begroting hier aandacht aan te besteden.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Tot slot

Datum

Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie NoordBrabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
‘Kwestie van evenwicht!’ en naar onze website
www.brabant.nl/financieeltoezicht. De hierboven genoemde methodiek van
risicogericht en proportioneel financieel toezicht is bij het onderdeel ‘Werkwijze’
toegelicht.
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Een kopie van deze brief hebben wij aan het dagelijks bestuur gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

mw. drs. E. Breebaart,
afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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