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Uw kenmerk
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leder jaar besluiten wij voor 1 januari over de vorm van toezicht. Met deze brief

Contactpersoon

informeren wij u over de toezichtvorm voor het begrotingsjaar 2017.

M. (Mieke) Jansen - Sluijter
Telefoon

Vorm van toezicht: repressief

(073) 681 20 15

De door u vastgestelde begroting 2017 en de bijbehorende meerjarenraming

Email

201 8-2020 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn op basis van een beperkt

msluijter@brabant.nl

onderzoek van oordeel dat de begroting 2017 structureel en reëel in evenwicht

Bijlage(n)

is. Voor uw gemeente is daarom voor het begrotingsjaar 2017 het normaal
geldend repressief toezicht van kracht. Hierbij behoort dat u
begrotingswijzigingen 2017 binnen twee weken na vaststelling alleen ter
kennisname aan ons inzendt.
Toetsingsaspecten
Wij hebben de begroting beoordeeld volgens de methodiek van risicogericht en
proportioneel financieel toezicht. Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de
jaarrekening 2015 betrokken. Over een aantal belangrijke toetsingsaspecten en
ontwikkelingen over het financieel toezicht hebben wij u in de brief van 25 maart
2016, kenmerk 3939690, geïnformeerd.
Het beperkte onderzoek van de begroting 2017 geeft ons geen aanleiding om
de begroting uitgebreider te onderzoeken. Binnen onze methodiek van
risicogericht en proportioneel toezicht is echter bepaald, dat een begroting
minimaal eens in de vier jaar uitgebreid onderzocht wordt. De begroting van
uw gemeente is nu vier jaar achtereen beperkt beoordeeld. Daarom komt de
begroting 2017 van uw gemeente wel in aanmerking voor een uitgebreid
begrotingsonderzoek.
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Inmiddels is het uitgebreid onderzoek van uw begroting 2017 afgerond.
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Naar aanleiding van ons begrotingsonderzoek delen wij u het volgende mee.
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Onderuitputting kapitoollasten
Uit het investeringsprogramma en bij navraag blijkt dat voor nieuwe
investeringen in het eerste begrotingsjaar niet de volle kopitaallasten worden
geraamd. In het kader van het reëel ramen behoeft in het eerste jaar niet de
volle jaorlost van nieuwe investeringen te worden opgenomen. Volstaan kan
worden met het romen van de exploitatielasten die naar verwachting in het jaar
van de investering op de exploitatie zullen drukken. Het deel van de volledige
jaorlost dat nog niet is geroomd duiden wij aan als onderuitputting
kopitaallasten. Het bedrag van de onderuitputting kapitoollasten merken wij aan
als een incidenteel voordeel en dient don te worden opgenomen in het overzicht
van incidentele boten en lasten. Wij verzoeken u om in de toekomst het
incidentele voordeel "onderuitputting kapitoollasten" op te nemen op het
overzicht van incidentele boten en lasten.
Verbetering poroaraaf "Weerstandsvermogen en Risicobeheersing"
Wij hebben geconstateerd dot u in de paragraaf "Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing" een verbeterslag heeft gemaakt. In deze paragraaf wordt nu
inzicht verschaft in de financiële risico's die uw gemeente loopt, de benodigde
weerstandscapaciteit om deze risico's of te dekken en het beschikbare
weerstandsvermogen. Tevens is het weerstandsvermogen beoordeeld met een
norm. Het advies van de provincie en de accountant is hieromtrent opgevolgd.
Wij complimenteren u met deze kwaliteitsverbetering.
Tot slot
Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie NoordBrabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkoder
'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.
Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en
wethouders gestuurd.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

1 december 2016
Ons kenmerk
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mw. drs. E. Breebaart,
afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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