Rondvraag hr. Hartog VVD over gemeenschappelijk financieel toezichtkader (gemeenten).
Voor portefeuille mw. Zaal commissie EFB 22 maart 2021
Elk jaar sturen de gezamenlijke provincies het “gemeenschappelijk financieel toezichtkader” naar de
gemeenten waarin de kaders door de provincies worden aangegeven waar de gemeenten bij het
vaststellen van de begroting rekening mee dienen te houden.

Als voorbeeld van een meegegeven kader. In de kaderbrief van 2021 is door de provincie
aangegeven, dat de gemeenten voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een stelpost “uitkomst onderzoek
jeugdzorg” mocht opnemen. Dit kader gaf gemeenten enige financiële ruimte in de
meerjarenraming.
Onze fractie bereiken signalen dat het gemeenten weliswaar lukt de begroting “technisch” sluitend
kunnen maken, maar dat men hiermee nog niet klaar is. Zo horen we regelmatig dat de
gemeenteraad heeft ingestemd met een verhoging van de tarieven OZB om zo een eerste stap naar
een structureel sluitende begroting/meerjarenraming te zetten. Maar moeten nog de nodige
besluiten worden genomen om de begroting voor de komende jaren structureel sluitend te krijgen.
Het gaat hierbij vaak om forse bedragen en het is vanzelfsprekend van groot belang dat colleges van
B&W met de raad en inwoners in gesprek willen gaan om tot weloverwogen ombuigingen komen.

De toezichtkaders vanuit de provincies worden in de praktijk in mei naar de gemeenten verzonden,
terwijl de discussies en de besluitvorming over de kaderbrief voor de begroting 2022 al in april
plaatsvinden. Eigenlijk dus net even te laat.

Daarnaast spelen er ook andere zaken die van (financieel) belang zijn voor de gemeenten. Ik noem
hierbij de “claim” van de gemeenten van € 1,7 miljard m.b.t. de kosten Jeugdzorg, die bij het Kabinet
is ingediend. Ook de voorlopige cijfers herijking Gemeentefonds geven (sommige) gemeenten
wellicht de nodige financiële armslag. Indien de kaderbrief financieel toezicht 2022 richtinggevende
uitspraken over deze kwesties zou opnemen, kunnen wellicht een aantal voorgenomen
ombuigingsvoorstellen van gemeenten worden aangepast dan wel gefaseerd worden doorgevoerd.
Onze fractie heeft de volgende vragen voor de gedeputeerde:
1. Bestaat de mogelijkheid om de toezichtkaders eerder naar de gemeenten te versturen zodat deze
kaders kunnen worden meegenomen bij de besluitvorming van de kaderbrief voor de begroting
2022?

2. Is het mogelijk om bij de toezichtkaders voor de komende jaren rekening te houden met
compensatie voor de kosten van de Jeugdzorg en gemeenten de ruimte te bieden om te anticiperen
op herijking van het Gemeentefonds?

3. Bent u bereid om Provinciale Staten in de toekomst te betrekken bij de totstandkoming van de
kaders voor gemeenten?

4. Voor het geval uw antwoord op een van de vragen ontkennend luidt verzoeken wij u vriendelijk
om uw toelichting.

Met vriendelijke groet, mr. G.J.W. Hartog. Lid van Provinciale Staten namens de VVD.

