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Financieel toezicht begroting 201 9
Geachte raad,
ln deze brief besteden wij aandacht aan uw begroting 2019. Ook bieden wij u informatie die wij
voor u van belang achten, omdat die van invloed kan zijn op uwÍinanciële positie. Wij doen dit
risicogericht en proportioneel. Naar ons oordeel geeft de financiële situatie van uw gemeente op
dit moment geen aanleiding tot verdergaand ondezoek. U ontvangt daarom een beknopte brief.

Toezichtregime begroting

201

9: repressief toezicht

Uw begroting voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Daarom geldt voor uw gemeente

voor het jaar 2019 het repressieve begrotingstoezicht. De begroting hebben wij voor kennisgeving
aangenomen.

Aanbod
Hebt u vragen over de inhoud van deze brieÍ, of andere vragen over de Íinanciële positie van uw
gemeente, dan zijn wij graag bereid deze schriftelijk te beantwoorden oÍ een mondelinge
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toelichting aan u als raad te geven. U kunt hiervoor via uw grifÍier contact opnemen met uw
toezichthouder (zie gegevens bovenaan deze brief).

2596 AW Den Haag
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en bus 65

stoppen dichtbij het
pÍovinciehuis. VanaÍ
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeemimte voor

auto's is beperkl.

Doel van financieel toezicht
Financieel toezicht is gericht op het voorkomen dat een gemeente in een Íinancieel uitzichtloze
situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. Met het oog hierop beoordelen wij vóór aanvang van
het begrotingsjaar of voor uw gemeente repressief of preventief begrotingstoezicht geldt (zie
artikel 203 van de Gemeentewet). RepressieÍ toezicht is regel. Dit houdt in dat u uw begroting
direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen nid vooraf goed te
keuren. Preventief toezicht is uitzondering. Dit betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen
eerst nog door ons moeten worden goedgekeurd voordat u tot uitvoering kunt overgaan.
Wij vezoeken u wel om begrotingswijzigingen, die betekking hebben op de begroting 2019,
binnen twee weken na vaststelling ter kennisneming naar ons toe te sturen.
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Structureel en reëel resultaat
Uw begroting en meerjarenraming hebben wij beoordeeld op structureel en reëel
begrotingsevenwicht, volgens de uitgangspunten van de Gemeentewet. Bij dit oordeel houden wij
rekening met het overzicht van incidentele baten en lasten. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat
de structurele lasten van uw begroting en meerjarenraming gedekt zijn door structurele baten.
De (positieve) saldi van de structurele baten en lasten in uw begroting en meerjarenraming, dus
zonder incidentele baten en lasten, zijn:

2019
2020
2021
2022

€ 90.000
€ 599.000

€747.000
€ 319.000

Het begrotingsresultaat is het resultaat dat u in uw begoting heeft gepresenteerd in het ovezicht
van baten en lasten. Het geraamd structureel en reëel resultaat is het begrotingsresultaat zonder
incidentele baten en lasten. Hieronder hebben wij de beide resultaten voor de begroting en de
meerjarenraming in een diagram weergegeven.
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Taakstellingen en ombuigingen
Wij constateren dat er in de begroting 2019 geen nieuwe bezuinigingen, taakstellingen en
ombuigingen zijn opgenomen. Wd zijn er nog oude taakstellingen en ombuigingen uit het
dekkingsplan bij de begroting 2018. Wij gaan ervan uit dat deze taakstellingen en ombuigingen

conform het dekkingsplan bij de begroting 2018 zullen worden gerealiseerd. Zoals eerder
vermeld, in onze brief over de begroting 2018, mag daarbij geen sprake zijn van doorschuiven in
de tijd. Als ingeboekte structurele maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden, verwachten wij
dat andere concrete structurele maatregelen worden getroffen. Als dat niet het geval is, heeft dit
gevolgen voor de toekomstige begrotingen en meerjarenramingen, waardoor deze mogelijk niet
meer structureel en reëel in evenwicht zijn. Wij adviseren u daarom de realisatie van de
structurele taakstellingen en ombuigingen, zoals u die vaststelde bij begroting 2018, goed te
monitoren en erop toe te zien dat wijzigingen hierop tijdig worden gemeld en worden voozien van

een nieuw structureel en reëel dekkingsplan.
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Tot slot
Wij danken u voor het tijdig toesturen van uw begroting.
Wij verzoeken u in uw conespondentie allijd het DO$nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van ZuièHolland,
voor dezen,
Drs. Marije L.E.F. HoogendoornBruins Slot
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht
Deze bief is digitaalvasÍgeste/d. Hiedaor staat er geen fysieke handtekening in de bief.

Aíschrifl aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Voorschoten

PZH-201 8-6687307 47 dd. 27 -1

1

-201

I

