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Geachte raad.
Wij hebben de door u vastgestelde begroting 2019 beoordeeid. In deze brief ieest u onder
weike toezichtsvorm uw gemeente het komende jaar vait, waarom en wat dit voor uw
gemeente betekent.
Uw gemeente valt onder het repressieve toezicht
Uw b egroting 2019 is niet structureei en reëei in evenwicht, maar dit evenwicht wordt tijdig
hersteid in de meerjarenraming.
Dat is een voorwaarde voor het repressieve toezicht. Dit betekent dat u uw begroting zonder
onze goedkeuring kunt uitvoeren.
Wat is ons opgevallen
Bij de beoordeling van de begroting van uw gemeente is ons opgevallen dat:
- uw gemeente verwacht dat de uitgaven voor de gedecentraliseerde taken op het sociaal
domein hoger zullen zijn dan de rijksmiddelen die u hiervoor ontvangt;
- u constateert dat het tot stand brengen van veranderingen in het sociaal domein meer tijd
vraagt. Wij horen graag hoe de veranderingen zich ontwikkelen en
- naast het sociaal domein de belangrijkste bestuurlijke onderwerpen de
onderwijshuisvesting, de aanpak van iaaggeietterdheid, het minimabeleid, het bidbook
"land van weerribben/Wieden en de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn" zijn. Deels zijn de
onderwerpen in de begrotingsbeeid 2019 vertaald. Deels (bijvoorbeeld
onderwijshuisvesting fase 2) zal de financiële vertaling bij de begroting 2020 worden
meegenomen.
Verder hebben wij in zijn algemeenheid geconstateerd dat veel gemeenten worden
geconfronteerd met oplopende tekorten op het sociaal domein. Die gemeenten lopen daardoor
het risico minder te kunnen doen op andere terreinen zoals het IBP (energietransitie,
duurzaamheid etc.) en het fysieke domein.

Bijlagen

Datum verzending

20.DEC2018

Wij hebben uw begroting beoordeeld aan de hand van de wettelijke criteria
Het criterium structureei en reëel evenwicht geldt voor alle gemeenten. Hoe wij dit
beoordelen, kunt u lezen in de begrotingsbrief 2018 die wij u in maart 2018 hebben
toegestuurd en in het landelijk Toezichtskader "Kwestie van evenwicht!". Deze brief en dit
toezichtskader kunt u terugvinden op onze website
httD://www.overiissel.ni/bestuur/overiissel/financieei-toezicht/.
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Wijzigingen op uw begroting stuurt u tijdig naar ons toe
Om op de hoogte te blijven van uw financiële positie, is het belangrijk dat u ons wijzigingen in
uw begroting tijdig doorstuurt. Doet u dat uiterlijk 14 dagen nadat u deze heeft vastgesteld.
Aan de wijziging voegt u het voorstel en het door u vastgestelde besluit toe.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Hans Steijn
U kunt uw begroting zonder onze goedkeuring uitvoeren. Het kan zijn dat u vragen heeft over
deze brief. Is dat het geval? Neem dan contact op met Hans Steijn. U kunt hem telefonisch
bereiken op 038 - 499 7402 of via de mail h.steijn@overijssel.nl.
Wij hebben een afschrift van deze brief verzonden aan uw college van burgemeester en
wethouders.
Met vriendelijke groet.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
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secretaris,
B.W.A.H. Parmet

De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzending
van deze brief bezwaar in te dienen tegen dit besluit. Voor de behandeling hiervan is geen
griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich
wenden tot de medewerker van de provincie die in dit besluit is vermeld.

Wilt u In uw correspondentie met de provincie Overijssel:
• één onderwerp per brief hanteren en
• het in deze brief opgenomen kenmerk vermeiden.

