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Door erop toe te zíen dot de lokole overheden hun mootschoppeliike token
goed uituoeren, drogen we bii oon een bestendig en veilig Brobont met een
sterk openboor bestuur. Een bestuur woor de inwoners op kunnen vertrouwen
Respecl voor de eigen verontwoordeliikheid von besturen is het uitgongspunt.
ln het koder von onze interbestuurliike toezichtstook inÍormeren wii u ioorliiks
over de belongriikste ospeclen von de volgende (meeriorenlbegroting. ln het
verleden stuurden wii een ofzonderliike begrotingscirculoire oon de rood en oon
het college. Deze ioorliikse circuloire bevotte enerziids {wetteliike) bepolingen
over het structureel en reëel evenwicht von de begroting, welke ospecten een rol
spelen bii het bepolen von het structureel en reëel evenwicht en de communicotie
over de vorm von toezicht. Anderziids bevotte de begrotingscirculoire relevonte
ontwikkelingen von het Besluit begroting en verontwoording (BBV) en overige
octuoliteiten.

ln mei 20.l9 wordt het nieuwe Gemeenschoppeliik finoncieel toezichtkoder
(GTK) vostgesield. Direct no voststelling sturen wii het nieuwe GTK noor u toe. ln
dit nieuwe GTK ziin de voste onderwerpen opgenomen die ieder ioor in de
begrotingscirculoire terugkwomen. Die voste onderwerpen worden vonoÍ nu niet
meer opgenomen in de begrotingscirculoire. De circuloire bevot nog wel de
relevonte ontwikkelingen von het BBV en de overige octuoliteiten die voor u von
belong ziin voor het opstellen/voststellen vqn de begroting. Deze
begrotingscirculoire is doormee kleiner von omvong don u in het verleden von
ons gewend wos. Gezien de geringere omvong moken we geen ofzonderliike
begrotingscirculoire meer voor de rood en het college. ln deze circuloire, gericht
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oon de rood, sloot informotie die von belong is voor het voststellen vqn de
(meeriorenJbegroting, moor ook informotie die von belong is voor het opstellen
von de begroting, dus wellicht meer bestemd voor het college. Doorom sturen
wii een kopie von deze circuloire noor het college.
Wii ottenderen u ook op onze brief over de begroting 2019, woorin eventueel
specifieke oondochtspunten voor u opgenomen ziin.
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l. Ontwikkelingen

Besluit Begroting en Verontwoording
provincies en gemeenten
De commissie BBV geeft in nolities oon op welke wiize bepoolde onderwerpen
in de begroting verwerkt kunnen of moeten worden. Kon, omdot de regelgeving
meerdere verwerkingsopties loestoot en moet ols de regelgeving verplicht tot een
bepoolde verwerkingswiize. De BBV-nolilies bevotten don ook oonbevelingen
{'kon') en stellige uitsproken {'moel'} voor de iuiste toepossing en uituoering von
het BBV. ln 20,l8 is onder ondere de notitie slructurele en incidentele boten en
losten gepubliceerd.

NoliÍie slructurele en incidentele balen en laslen
Doel von deze notitie is om het onderscheid tussen incidentele en structurele
boten en losten te verduideliiken, zodot de begrippen 'incidenteel' en
'structureel' meer eenduidig toegepost worden. Deze verduideliiking vindt ploots
door middel von een olgemeen koder en diverse uitgewerkte (niet limitotievef
voorbeelden.
ln de Notitie structurele en incidentele boten en loslen ziin onder ondere de
volgende oondochtspunten opgenomen :
- Een oport, zelfstondig leesboor hoofdstuk (twee) specifiek gericht op
roodsleden. Benodrukt wordt dot (voor roodsleden) het inzicht in de
Íinonciële positie von groot belong is om een goed beeld te hebben von
het structureel begrotingssoldo.

-

-

Algemeen uitgongspunt von deze notitie is, dot een gemeente structurele
token uituoert en doorvoor structurele bqten en losten roomt in de
begrofing. Structurele boten en losten ziin dus de regel, incidentele
boten en losten ziin de uitzondering.
De stellige uitsprook dot het verplicht voorgeschreven overzicht von
incidentele boten en losten een nodere toelichting vereist.
De oonbeveling om in de finqnciële verordening een grensbedrog op te
nemen vonoÍ welke omvong incidentele boten en losten qÍzonderlilk
gespecificeerd worden in het overzicht.
De oonbeveling om het structureel soldo overzichtelilk in de begroting te
presenteren en hiervoor gebruik te moken von hel in de notitie
opgenomen voorbeeld (zie de tobel die hiervoor is opgenomen in
hoofdstuk 3, het kopie Structureel evenwicht).
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Het is noodzokelilk voldoende oondocht te besteden oon de kwoliteit en
volledigheid von het overzicht von incidentele boten en losten. Er wordt in de
notitie vonuit gegoon dot in principe olle boten en losten structureel von oord
ziin. lncidentele boten en losten ziin uitzondering en dienen toegelicht te
worden. Om te kunnen bepolen wot er nu wel en niet ols uitzondering
{incidenteel) oongemerkt kon worden, biedt deze notitie, door middelvon een
olgemeen koder en diverse voorbeelden, een verduidelilking.
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Uit ons onderzoek von de begroting 2019 bliikt dot een oontol gemeenten de
volgende losten ols incidenteel hebben opgenomen, terwiil deze losten volgens
de nieuwe notitie structurele en incideniele boten en losten ols structurele losten
moeten worden oongemerkt.
- Losten die verbond houden met voorziene, regelmotig terugkerende
verkiezingen. Alleen onverwochte verkiezingen (biivoorbeeld ols het
kobinet volt) leiden tot incidentele losten.
- ln het koder von onderhoud wegen vindt er om het ioor een
wegeninspectie ploots. De losten von dergeliike wegeninspecties ziin
voorof in te schotten, er is geen eindtiid bekend en vollen doorom onder
de structurele losten.
- Losten in verbond met het octuoliseren von bestemmingsplonnen.

Ook komt het voor dot gemeenten gedurende een bepoolde {college)periode
hogere losten opnemen in het overzichl von incidentele boten en losten wegens
intensivering von beleid. Het Íeit dot de roming, wegens intensivering von beleid,
ioorliiks fluctueert, betekent niet per definitie dot deze hogere losten ols
incidenteel oongemerkt mogen worden. De oord von de roming blilft veelol
structureel. De losten vloeien nomelilk vook voort uit een structurele took en
kunnen doorom op bosis von de nieuwe notitie niet (meer) ols incidenteel
oongemerkt worden.

Wii zullen de uitgongspunten von de notitie structurele en incidentele boten en
losten betrekken bil ons oordeel over het structureel en reëel in evenwicht ziin
von de {meer[oren)begroting 2020-2023.

2.

Specifieke onderwerpen

DecenÍralÍsalies Socioal Domeín
De token binnen het sociqol domein worden nu enkele ioren uitgevoerd door
gemeenten. Het olgemene beeld is dot over de uitvoering von de

dqqdwerkeliIke zorg weinig klochten ziin. Het is von belong dit ook zo te
houden. De zorg is een belongriike overheidstook.
Wel bestoon er zorgen over het finonciële beeld. Tot een ioor geleden gingen
veel gemeenten nog uit von budgettoire neutroliteit. Deze liin wordt steeds meer
verloten. Veel gemeenten romen de token (inclusief de te nemen mootregelen)
reëel. Door het reëel romen von de token wordt het finoncieel resultoot, veelol
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een tekort, zichtboor. De tekorten doen zich voornomeliik voor bi1 het onderdeel
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Het is onze rol ols toezichthouder om te beoordelen oÍ de romingen in de
{meerioren)begroting voor het socioql domein reëel ziin en welke risico's
gemeenten lopen. Doorbii betrekken wii de reolisolie von de lootste
ioorrekeningen, de verwochte reolisotie voor het ioor 2019 en de verslogen von
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de occountont.
Voor de begroting 2020 goon wii ervon uit dol olle gemeenten reëel romen. De
reële romingen gelden niel olleen voor de uitgoven moor ook voor de
bezuinigingsmootregelen en tookstellingen. Deze zullen wii toetsen op hordheid
en hoolboorheid.
De losten von de decentrolisoties in het sociool domein hebben {in principe} een
struclureel korokïer. Deze structurele losten dienen doorom gedekt te worden
door structurele dekkingsmiddelen. Alleen ols de gemeente kon oontonen dot er
sproke is von eenmolige losten, biivoorbeeld eenmolige losten om de
tronsformotie mogeliik te moken, vinden wii het occeptobel doi de gemeente
hiervoor incidentele dekkingsmiddelen inzet. Wii goon ervon uil dot de
gemeente deze incidentele losten {en botenl ook opneemt op het verplichte
overzicht von incidentele boten en losten in de (meerioren)begroting 2O2O-

2023.
Decentrolisolies worden vook in somenwerking opgepokt. Moor de
deelnemende gemeenten bhlven wel verontwoordelllk voor de uitvoering von het
beleid. Wordt het budget overschreden? Don kon dit oon de deelnemende
gemeenten worden doorberekend. De finonciële risico's kunnen don groot ziin.
Mook doorom goede ofsproken met de orgonisotie die deze token voor u
uitvoert. Deze oÍsproken kunnen goon over: de monier von werken, de
periodieke informotievoorziening, de monier von verontwoording en de monier

woorop u kunt biisturen.
Op sch u ive n d s I u íÍe n d

m ee

ri a re np e rspeclie

f

Bii de beoordeling von het structureel en reëel evenwicht, beoordelen wii oÍ er
sproke is von een opschuivend perspectief. Doormee bedoelen wii, dot het niet

toegestoon is om ieder ioor opnieuw een (meeriorenlbegroting oon te bieden
woorbil uitsluitend de lootste ioorschiif in evenwicht is. ls er in uw
(meerioren)begroting olleen structureel en reéel evenwicht in de lootste ioorschiif
l2o23l? Don beoordelen wii of er sproke is von opschuivend sluitend
meeriorenperspectief. Dit is het gevolols ook bi1 de begroting 2019 olleen de
loqtste ioorschiiÍ l2122l structureel en reëel in evenwichtwos. ln dot gevol
moeten bii de begroting 2O2O minimool de lootste twee ioorschiiven 12O22 en
20231structureel en reëel in evenwicht ziin.

lasfen nieuw

beleid

''

.linvesleringen
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Een gemeente moet in stoot ziin om de volledige ioorliikse losten, die

Dolum

voortvloeien uit een voorgenomen {her)investering, op te vongen binnen een
structureel sluitende (meerioren)begroting. ln het koder von reëel romen behoeft
in het eerste ioor niet de volledige ioorlost von de nieuwe {her)investering te
worden opgenomen. Het verschil tussen de volledige kopitoollosten en de
geroomde kopitoollosten merken wii oon ols een incidenteelvoordeel. Bii de
verontwoording von dit incidenteel voordeel verdient de bruto methode de
voorkeur vonwege de inzichteliikheid. De volledige kopitoollosten worden don
structureel geroomd en het incidenteel voordeel neemt u op in hel overzicht von
incidentele boten en losten. Een ondere optie is om dit eenmolige voordeel niet
feiteliik te romen, moor (extro comptobel) in mindering te brengen bii de
presentotie von de structurele begrotingssoldi. Ook don bliikt of u de volledige
ioorliikse losten op kunt vongen binnen een structureel sluitende
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meerioren) begroting.

Ruinle onder hei BCf-plaíond
De bevoorschotting von de ruimte onder het BTW Compensotie Fonds (BCFplofond) vindt met ingong von 201 9 ploots von oktober tot en met december.
De uitbetoling von de ruimte onder het BCF-plofond loopt dus niet meer mee met
de periodieke voorschoilen von de olgemene uitkering vonoÍ ionuori. Deze
oonpossing houdt ook in dot de ruimte onder het BCF-plofond niet meer
geroomd wordt in de olgemene uitkering, moor ofzonderliik wordt geroomd.
Vorig ioor leverde deze gewiizigde werkwiize tot veel onduidelíikheid.
Gemeenten vroegen toen oon ons wot wii ols toezichthouder een reële roming
vonden von de ruimte onder het BCF-plofond in de [meerioren)begroting. Heloos
is er toen in de oÍstemming von de toezichthouders met het Ministerie von BZK
en de VNG geen eensluidend concreet stondpunt ingenomen. Dit betreuren wij.
Om dit in de toekomst te voorkomen wordt door het Ministerie von BZK, de
VNG en de toezichthouders bezien om voortoon {gezomenliik) nodere richtliinen
op te stellen voor de wiize woorop de ruimte onder het BCF-plofond reëel
geroomd kon worden. De verwochting is dot bi1 het publiceren von de
meicirculoire 2Q19 er een gezomenliike eensluidende richtliln gegeven wordt om
zo een reële roming von de ruimte onder het BCF-plofond in de komende
{meerioren)begroting op te kunnen nemen. Wonneer het onverhoopt toch niet
lukt om een gezomenliik stondpunt in te nemen, zullen wii net ols vorig [oor een
eigen stondpunt innemen wot een reële roming von de ruimte onder het BCFplofond is. Wii zullen in dot gevol ons stondpunt direct no het publíceren von de
meicirculoire met u communiceren.

Omgevingswel
De minister von lnfrostructuur en Woterstoot heeft de Tweede Komer lqten
weten, dot de Omgevingswet per I ionuori 2021 ingoot. De ingongsdotum von
I iuli 2019 is hiermee von de boon.
Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrostructuur,
milieu, notuur en woter. Er komt hiermee één integrole wet die ontwikkeling in de
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Íysieke leefomgeving stimuleert en kwoliteit borgt. De gebruikers stoon hierbii
centrool. De gevolgen von deze wet zullen groot ziin voor olle gemeenten. Denk
biivoorbeeld oon het behondelen von vergunningoonvrogen volgens het
beginsel: één loket, één procedure en één vergunning. Dit heeft gevolgen voor
interne procedures en mogeliik ook voor de orgonisotie. Het is don ook von
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groot belong om een goede inschotting te moken von wot er op uw gemeente
ofkomt, zodot u zich odequoot op deze wet kunt voorbereiden. Doorbii post ook
de vroog wot de finonciële gevolgen voor uw gemeente zullen ziin. Denk
bijvoorbeeld oon de personele inzet en begeleiding von het
implementotieproces, opleiding von de medewerkers, lCT, ontwikkelen von de
omgevingsdocumenten etc. Wii goon ervon uit dot u in de (meerioren)begroting
2012-2023 rekening houdt met de hieruit voortvloeiende finonciële
consequenties.

Voor meer informotie over de invoering von de Omgevingswet verwiizen wii
noor het Progrommo Aon de slog met de Omgevingswet:
http :/ /o ondeslog metdeom gevi n g swet. n L

BïW /Belosling Toegevoegde Woordel en sporl
Door de wetswiiziging uitbreiding btw-sportvriistellingen in 2019 vervolt het recht
op oftrek von btw voor gemeenten en ondere exploitonten zonder
winstoogmerk. Omdot de exploitonten tegen 6"Á lte betolen) btw-torief een
sportoccommodotie ter beschikking konden stellen en de oftrekbore btw op de
kosten meestol 2lY"bedroeg leverl dit voor de exploitonten een nodeel op en
voor de Riiksoverheid een voordeel. Omdot de wetswiiziging voortkomt uit
Europese regelgeving en het geen bezuinigingsmootregel is wil het kobinet deze
gelden terug te loten vloeien noqr de gedupeerden. Doorvoor ziin twee
regelingen in het leven geroepen:
- De 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport': gemeenlen kunnen in
de periode 2019-2023 een biidroge oonvrogen voor bestedingen
inzoke sportoctiviteiten woorvoor geen recht op oftrek von voorbelosting
bestoot. Deze specifieke uitkering bedroogt len hoogste 12,5 procent

-

von de gereoliseerde bestedingen.
De regeling 'subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud

sportoccommodoties': vonoÍ I ionuori 2019 t/m 2023 is een
subsidiepot beschikboor, bedoeld voor de bouw en het in stondhouden
von sportoccommodoties, het beheer eryon en de oonschof en
onderhoud von sportmoteriolen. Dit betekent feiteliik een teruggooÍ von
zo'n 20 procent von de investering.
De gevolgen von de wetswiiziging kunnen von invloed ziin op de exploitotie von

uw begroling.

3. Tot slot
lnzenden van uw begroling per posl of digilaal
U kunt uw begrotingen, moor ook voor wiizigingen in begrolingen,
ioorrekeningen en ondere wetteliik verplichte documenten per post oÍ digitool
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inzenden. zorg er bil digitole inzending voor dot u stukken toestuurt die wii goed
kunnen orchiveren. Op die monier bliift voor de toekomst duideliik wot de
besluítuorming is geweest. Een roodsbesluit met biivoorbeeld olleen een link
noor inÍormotie op een website of opp is niet voldoende. Zowel de Íysieke ols
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de digitole begrotíng en ioorrekening dienen quo vorm en inhoud oon de
wetteliike eisen te voldoen.

Op brobont.nl stoon diverse octuoliteiten op het gebied von Íinoncieel toezicht
Hebt u vrogen over deze circuloire don kunt u contoct opnemen met de heer
T.C. (Teco) Noordegroof von ons teom IBT finoncieel toezicht. Hii is op
moondog tot en met donderdog tiidens kontooruren bereikboor vio
telefoonnummer 023-ó808350. U kunt ook contoct opnemen met de
contoctombtenoor voor uw gemeente.

Gedeputeerde Stoten von Noord-Brobont,
nomens deze,

fl

W
-_--

t

R. Heiimerink,

progrommomonoger lnterbestuurliik Toezicht
ln verbond mel geoutomoiiseerd verwerken is dit documenl digitool ondertekend.
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