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Sliedrecht, 28 maart 2017

Onderwerp:
Beantwoording brief van Provincie Zuid-Holland met betrekking tot begrotingstoezicht.
Beslispunten
Akkoord te gaan met de reactie op de brief omtrent het toezichtregime voor het jaar 2017 aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en deze te verzenden.
Samenvatting
Jaarlijks beoordeelt de provincie vanuit haar rol als toezichthouder de begroting van de gemeente
Sliedrecht en bepaalt voor dat jaar het regime van toezicht. De norm is repressief toezicht (toezicht
achteraf). Voor het begrotingsjaar 2017 valt de gemeente Sliedrecht onder repressief toezicht. In haar
brief met betrekking tot het toezichtregime heeft de provincie een aantal opmerkingen over de
begroting 2017 met daarbij het verzoek hier voor 1 mei 2017 op te reageren.
Inleiding
In de brief van de provincie Zuid-Holland betreffende het toezichtregime voor de begroting 2017 zijn
een aantal opmerkingen gemaakt met betrekking tot de begroting 2017 van de gemeente Sliedrecht.
De opmerkingen van de provincie zijn opgesplitst in specifieke – en algemene opmerkingen.
Specifieke opmerkingen betreffen, begrotingsevenwicht, precariobelasting en weerstandsvermogen.
De algemene opmerkingen hebben betrekking op de verwerking van de nieuwe regelgeving (BBV) en
het ontbreken van een aantal verplichte onderdelen in de begroting.
a.
b.

c.

Op het ontbreken van de verplichte onderdelen wordt aan de provincie de toezegging gedaan
deze onderdelen op te nemen bij de begroting 2018.
Het advies van de provincie om de komende jaren voor te sorteren op het op termijn
wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting op kabels, draden en leidingen door de
structurele afhankelijkheid van de van de baten uit deze belasting af te bouwen zullen wij
meenemen in de begrotingscyclus 2018.
Het advies van de provincie om het beleid betreffende de risicobeheersing te heroverwegen
en te streven naar een weerstandsratio van 1 zal niet overgenomen worden.

Beoogd effect
De Provincie Zuid-Holland tijdig te informeren over de standpunten van de gemeenteraad van de
gemeente Sliedrecht met betrekking tot de bevindingen van de provincie over de begroting 2017.
Argumenten
a.

Toezegging dat alle verplichte onderdelen worden opgenomen in de begroting 2018

Als gemeente moeten wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen bij het opstellen van de
jaarstukken.

-2b.

Afbouwen van de baten uit precariobelasting

c.

Verhoging van de weerstandsratio naar 1

Het wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting op kabels, draden en leidingen kent
een overgangstermijn van 5 jaar. In de begrotingscyclus van de komende jaren zal het
wegvallen van de baten uit deze precariobelasting worden verwerkt.
Het beleid met betrekking tot risicobeheersing is vastgesteld door de raad. Daarbij is gesteld
dat een weerstandsratio van 0,75 afdoende is. De afweging van de provincie dat het beter is
alle risico's af te dekken past niet in dit beleid. Gegeven het feit dat in Sliedrecht een aantal
grootheden, zoals de vrije belastingcapaciteit en de omvang van de stille reserves, buiten de
weerstandsratio worden gehouden maakt dat het huidige beleid voldoende solide is.

Kanttekeningen
Naar aanleiding van de brief van de provincie kan het risicobeleid van de gemeente Sliedrecht worden
heroverwogen.
Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:


Financiële kaders
Nvt



Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
De kaderstelling voor het beleid met betrekking tot risicobeheersing is het mandaat van de
raad.



Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit
Nvt

Communicatie
Nvt
Vervolg
Nvt
Eerdere besluiten/behandeling raad
De brief van de Provincie Zuid-Holland is als ingekomen stuk geagendeerd voor de raad van 24
januari 2017
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