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Onderwerp

Goedkeuring begroting
Datum

24 januari 2017
Ons kenmerk

Geachte raadsleden,

C2200624/4136405
Uw kenmerk

In onze brief van 20 december 2016 (kenmerk 4126579) bent u in kennis gesteld
van ons besluit tot preventief toezicht voor het begrotingsjaar 2017. Dit besluit
houdt in dat uw begroting 2017 en begrotingswijzigingen onze goedkeuring
behoeven.

Contactpersoon

P. (Patrick) van den Brand
Telefoon

(073) 681 26 58

Besluit: goedkeuring begroting

Email

Wij hebben de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 onderzocht.
Hierbij zijn ook de uitkomsten van de jaarrekening 2015 betrokken. Wij zijn van
oordeel dat de begroting 2017 na aanvullende besluitvorming structureel en
reëel in evenwicht is. Daarom besluiten wij uw begroting 2017 goed te keuren.

pvdbrand@brabant.nl

Vorm van toezicht: Preventief

Met de goedkeuring van de begroting 2017 blijft het preventief toezicht voor het
begrotingsjaar 2017 van kracht. De begrotingswijzigingen 2017 dient u binnen
twee weken na vaststelling ter goedkeuring aan ons in te zenden.
Toezichtbevindingen

Uit ons onderzoek blijkt dat de 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.
Saneren negatieve reserve afwaardering gronden
Met uw gemeente zijn wij in 2012 een termijn van maximaal 10 jaar
overeengekomen om de negatieve reserve afwaardering gronden weer terug te
brengen tot nul. Wij constateren dat, als gevolg van de door u vastgestelde
maatregelen bij de “Nota reserves en voorziening 2016”, er in de begroting 2017
geen sprake meer is van een negatieve reserve afwaardering gronden. Wij
complimenteren u met het versneld saneren van deze negatieve reserve.

Bijlage(n)

-

Dit betekent dat uw gemeente met ingang van het begrotingsjaar 2018 weer in
aanmerking komt voor het (gebruikelijke) repressief financieel toezicht wanneer
er sprake is van een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting 20182021.
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Herstel weerstandsvermogen
In 2012 heeft u de “Visie herstelplan eigen vermogen 2012-2025” vastgesteld.
Doel van deze visie is om in 2025 weer over voldoende weerstandsvermogen te
beschikken. Op basis van de (meerjaren)begroting 2017-2020 blijkt dat het
benodigde niveau van het weerstandsvermogen in 2020 bijna zal worden bereikt.
Wij vertrouwen erop dat u voortgaat op de ingeslagen weg die zo spoedig
mogelijk zal leiden tot de opbouw van het benodigde weerstandsvermogen en
daarmee het financieel gezond maken van de gemeente Gemert-Bakel.
Verhoging toeristenbelasting
U raamt in de (meerjaren)begroting 2017-2020 een structurele verhoging van €
255.000 aan toeristenbelasting als gevolg van het betrekken van
arbeidsmigranten in de heffing. Wij vertrouwen erop dat deze taakstelling in de
(meerjaren)begroting 2018-2021 volledig zal worden gerealiseerd. Wij worden
hier graag over geïnformeerd.
Informatiewaarde begroting
Wij complimenteren u met de overzichtelijke en duidelijk leesbare
(meerjaren)begroting. Mede door de hoge informatiewaarde van de verplichte
paragrafen hebben wij ons een goed beeld kunnen vormen over de financiële
situatie van uw gemeente. Daarnaast zijn de gevolgen van de wijzigingen van het
BBV op een duidelijke manier in uw begroting verwerkt en toegelicht.
Wij vertrouwen erop met deze toezichtbevindingen een zinvolle bijdrage te
leveren aan uw taak als horizontaal toezichthouder en de verdere optimalisering
van uw begroting en jaarrekening.
Uw reactie

Omdat u als raad de horizontale toezichttaak heeft richten wij onze
toezichtbevindingen aan u. Graag ontvangen wij van u een inhoudelijke reactie
op deze bevindingen vóór 1 mei 2017. Wij zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.
Tot slot

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.
Onze werkwijze is in de factsheet ‘Interbestuurlijk toezicht: financieel toezicht’
toegelicht.
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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,

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