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De provincie oefent als toezichthouder financieel toezicht uit op de gemeente. De begroting
2020 en de bijbehorende meerjarenramingen 2021-2023 is op hoofdlijnen beoordeeld.
Daarbij is tevens de uitkomst van de jaarrekening 2018 betrokken.
De provincie is tot het oordeel gekomen dat de begroting 2020 voor de jaarschijf 2020 niet
structureel in evenwicht is maar het wordt aannemelijk geacht dat dit structurele evenwicht
uiterlijk in het laatste jaar (2023) zal worden gerealiseerd. Op basis hiervan is voor de
begroting 2020 ‘repressief toezicht’ van toepassing. Dit oordeel is door de provincie bij brief
medegedeeld aan de gemeenteraad. Een afschrift van deze brief is tevens toegezonden aan
het college.
Refererend aan het jaarlijks Interbestuurlijk Toezicht door de provincie Noord-Brabant zal
hier op het onderdeel Financieel Toezicht bij de beoordeling van de begroting 2020 de
volgende status aan worden gegeven: ‘voldoet met kanttekeningen’ (kleur oranje). Deze
status betekent dat de 1e jaarschijf 2020 niet structureel sluitend is maar dat dit wel lukt in
het laatste jaar van het meerjarenperspectief, tw 2023.
Bij deze positieve beoordeling van de begroting 2020 heeft de provincie richting de raad wel
en 4-tal toezichtbevindingen gemaakt.
-1- Geen opschuivend sluitend perspectief
De provincie constateert dat met ingang van het jaar 2022 van de meerjarenraming een
structureel en reëel evenwicht tot stand wordt gebracht.
Indien de begroting 2021 wederom aanstuurt op een structureel evenwicht in het jaar 2022
van de meerjarenraming, zal de provincie beoordelen of sprake is van een ‘opschuivend
sluitend perspectief’. Daarbij zal de provincie een nader onderzoek doen of bepaalde
dekkingsmaatregelen zijn doorgeschoven en naar het realiteitsgehalte van de ramingen in het
meerjarenperspectief. Dit kan uiteindelijk gevolgen hebben voor de vorm van toezicht voor
het begrotingsjaar 2021.
De provincie vertrouwt erop dat bij de begroting 2021 dus álle jaarschijven (2021 t/m 2024)
structureel en reëel in evenwicht zijn.
Reactie college: Om de beoordeling van de provincie van een ‘opschuivend sluitend
perspectief’ bij de volgende begroting 2021 te voorkomen, is het noodzakelijk om daarbij
in de voorbereiding als uitgangspunt vast te stellen dat minimaal met ingang van het
jaar 2021 (dus álle jaren) een structureel en reëel positief sluitende begroting 2021 moet
worden opgesteld.
Om dit te kunnen bewerkstelligen zal in het traject richting de samenstelling van de
Kadernota 2021 hiermee al rekening moeten worden gehouden.

-2- Norm voor het weerstandsvermogen
De provincie constateert dat nu en in de toekomst een beroep zal worden gedaan op de
beschikbare algemene reserve waardoor de komende jaren het weerstandsvermogen verder
zal gaan afnemen. Ondanks de huidige goede ratio van ‘uitstekend’ adviseert de provincie
aan de raad om een minimumnorm voor het weerstandsvermogen (in de vorm van een ratio)
vast te stellen en dit in de financiële verordening op te nemen.
Reactie college: De huidige ratio van het beschikbare weerstandsvermogen (3,5) is
momenteel als ‘uitstekend’ te beoordelen. Maar het is inderdaad aan de raad om in het
licht van zijn kaderstellende rol te bepalen aan welke ratio minimaal moet worden
voldaan. Het stellen van deze normering kan tezamen met de actualisering van de
reservepositie worden meegenomen. Dit kan vervolgens zijn vertaalslag krijgen in de
paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’.
-3- Actueel gebouwenbeheerplan en storting in de onderhoudsvoorziening
De provincie heeft er kennis van genomen dat het actuele beheerplan gemeentelijke
gebouwen conform het geplande bestuurlijke proces zal worden vastgesteld in de
raadsvergadering van 30 januari 2020. Daarbij zal op worden toegezien dat dit gebeurd
conform een jaarlijkse gelijkblijvende dotatie aan de voorziening in combinatie met dat het
saldo van deze voorziening op geen enkel moment nadelig mag zijn.
Reactie college: Momenteel is het geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan
gemeentelijke gebouwen 2019-2028 in procedure voor advisering in de commissie
Ruimtelijk Domein dd 8 januari 2020 en vervolgens ter vaststelling in de
raadsvergadering van 30 januari 2020. Het voorstel daarbij is om het nadelig effect voor
2020 mee te nemen bij de 1e tussenrapportage 2020. Voor 2021 en verder zal de
mutatie worden meegenomen bij de samenstelling van de Kadernota 2021 als
onontkoombaar voorstel bij de integrale afweging.
-4- Inzichtelijke en heldere begroting
De provincie complimenteert de gemeente voor het presenteren van een heldere en
inzichtelijke begroting 2020 die voldoet aan de voorschriften conform het Besluit Begroting
en Verantwoording (BBV).
Reactie college: Deze opmerking van de provincie is een bevestiging dat de gemeente
Laarbeek conform de regelgeving van het BBV op een juiste, heldere en inzichtelijke
manier de begroting heeft samengesteld.
Door de provincie als toezichthouder wordt geen afzonderlijke schriftelijke reactie gevraagd
op deze gemaakte bevindingen maar ziet deze als een zinvolle bijdrage aan de taak van de
raad als horizontaal toezichthouder en voor een verdere optimalisering van de begroting en
jaarrekening van de gemeente Laarbeek.
Wij stellen u voor het oordeel op de begroting 2020 van de gemeente Laarbeek, aangevuld
met de bovenstaande reactie van het college op de toezichtbevindingen, voor kennisgeving
aan te nemen.
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