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In deze circulaire willen wij u, in verband met het opstellen van de begroting 
2010 en de meerjarenraming 2011-2013, informeren over een aantal onderwerpen 
met betrekking tot ons financieel toezicht. 

Criteria repressief toezicht in 2010. 
De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2010 voor het repressieve toezicht 
in aanmerking te komen zijn: 
1. de begroting 2010 dient naar ons oordeel in evenwicht te zijn of als dat niet 

het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit 
evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht; 

2. de jaarrekening 2008 dient in evenwicht te zijn. Indien de jaarrekening niet in 
evenwicht is, kan dat, afhankelijk van de aard van het tekort, van invloed zijn 
voor de bepaling van het toezichtregime; 

3. de vastgestelde jaarrekening 2008 en de begroting 2010 dienen tijdig, vóór 
15 juli respectievelijk vóór 15 november 2009, aan ons te zijn gezonden. 

Met het hiervoor genoemde evenwicht wordt 'materieel evenwicht' bedoeld. Dit 
houdt in, dat structurele lasten in ieder geval dienen te worden gedekt door 
structurele baten en dat de ramingen volledig en reëel zijn. 

o : o? 
O ; 
W i 
S J j 
to = 
oo = 

De begroting 2010/meerjarenraming 2011-2013 wordt aanvullend beoordeeld met 
toepassing van het Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 'Zichtbaar 
Toezicht/ (GTK). Dit betekent, dat de besluiten ook worden getoetst aan het 
begrip duurzaam financieel evenwicht. Aan deze toetsing zijn echter nog geen 
sancties verbonden. 
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Beoordeling materieel evenwicht 
Gemeentewet 

In artikel 203, lid 1 van de Gemeentewet is bepaald, dat de begroting van het 
eerstvolgende begrotingsjaar evenals de daarop betrekking hebbende 
begrotingswijzigingen de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten. Dit 
geldt indien naar hun oordeel de begroting niet in evenwicht is en blijkens de 
meerjarenraming niet aannemelijk is, dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht 
tot stand zal worden gebracht. 

Indien naar ons oordeel sprake is van begrotingstekorten in de jaren 2010 tot en 
met 2012 en van een materieel sluitende begroting in het jaar 2013 zal dit leiden 
tot terughoudend (repressief) toezicht. Hierbij wordt verondersteld, dat 
begrotingstekorten kunnen worden gedekt door te beschikken over de algemene 
reserve van de gemeente. 

Is echter ook in het jaar 2013 sprake van een niet-sluitende begroting, dan is dit 
aanleiding te besluiten tot het instellen van preventief toezicht voor het 
begrotingsjaar 2010. De begroting en de begrotingswijzigingen betrekking 
hebbend op 2010 behoeven dan onze goedkeuring. 

Toetsingsaspecten 
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Bij de beoordeling of sprake is van een materieel sluitende begroting wordt, voor 
wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de 
septembercirculaire gemeentefonds. 
Voor zover daarmee bij de primitieve begroting (nog) geen rekening is gehouden 
en is uitgegaan van de mei/junicirculaire gemeentefonds, wordt verzocht de 
bijstellingen van de ramingen die hieruit voortvloeien zoveel mogelijk door 
middel van een gelijktijdig met de begroting in te zenden begrotingswijziging te 
verwerken. 
Daarnaast wordt verzocht de meerjarige berekeningen 2010 tot en met 2013 van de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 
(inclusief gehanteerde eenheden en bedragen per eenheid), voor zover niet in de 
(bijlagen van de) begroting opgenomen, ter informatie aan ons toe te zenden. 

Verder willen wij nog benadrukken dat wij uitgaan van de 'harde' 
uitkeringsfactoren in de septembercirculaire en geen rekening houden met 
indicaties. 

Behoedzaamheidreserve 
In de meicirculaire van het gemeentefonds 2008 is melding gemaakt van het feit, dat 
de voorgenomen halvering van de behoedzaamheidreserve geen doorgang heeft 
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kunnen vinden, aangezien de halvering niet budgettair neutraal doorgevoerd bleek 
te kunnen worden. In de septembercirculaire van het gemeentefonds 2008 wordt 
vermeld dat tijdens het Bestuurlijk Overleg van september 2008 is afgesproken om 
zowel in het voorjaar als in het najaar te bekijken in hoeverre er sprake is van 
budgettaire ruimte. Indien er zich op enig moment budgettaire ruimte voordoet, 
kan alsnog (na overleg) besloten worden deze ruimte in te zetten om het eenmalige 
kaseffect van de halvering te dekken. Daarnaast zal de werking van de 
behoedzaamheidreserve en de eventuele halvering meegenomen worden in de 
komende evaluatie van de normeringsystematiek Gemeente- en Provinciefonds. 
In afwachting van nadere ontwikkelingen op dit punt hanteren wij voorlopig onze 
bestaande beleidslijn. Dit houdt in, dat als u mocht besluiten in de begroting 
rekening te houden met het tot uitkering komen van (een deel van) de 
behoedzaamheidreserve, wij bij de beoordeling van de financiële positie van uw 
gemeente maximaal 50% daarvan als structureel dekkingsmiddel zullen accepteren. 

Stelposten/taakstellingen 
In aanvulling op het gememoreerde beleidskader maken wij u erop attent, dat 
wij alleen met stelposten en taakstellingen akkoord gaan indien deze bij de 
vaststelling van de begroting ook daadwerkelijk op programmaniveau concreet 
ingevuld zijn. Ditzelfde geldt voor de meerjarenraming. Indien dit niet het geval 
is, laten wij deze posten bij de beoordeling van het materieel evenwicht buiten 
beschouwing. 

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten in de financiële begroting 
Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten als bedoeld in artikel 
19, letter c. van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(Bbv) ontbreekt nog steeds bij een aantal gemeenten. Dit overzicht is een verplicht 
onderdeel van de toelichting op de baten en lasten zoals geraamd in de 
programmabegroting. Het is een onmisbaar document voor het verkrijgen van een 
juist beeld, zowel voor de raad als voor ons als toezichthouder, van de materiële 
sluitendheid van de begroting en meerjarenraming en daarmee van de financiële 
positie van een gemeente. 

Voor zover van toepassing, wordt aandacht gevraagd voor het (doen) 
samenstellen en opnemen van dit overzicht in de begroting. 

Onderzoeksthema Duurzaam financieel evenwicht 
Begin 2008 is het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader vastgesteld. In het 
GTK wordt onder meer invulling gegeven aan het begrip duurzaam financieel 
evenwicht. In 2005 is tussen de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de gedeputeerden verantwoordelijk voor financieel 
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toezicht afgesproken, dat tot 2010 door de financieel toezichthouders getoetst zal 
worden op duurzaam financieel evenwicht. Daarbij zullen de sancties die 
voorzien waren in voorstellen voor wijziging van de Gemeente- en Provinciewet 
niet worden toegepast. 

Het thans nog geldende begrip structureel (materieel) begrotingsevenwicht 
wordt in deze wetsvoorstellen vervangen door het begrip duurzaam financieel 
evenwicht. Dit begrip zal ook in de Gemeente- en Provinciewet worden 
vastgelegd. De wetswijziging wordt verwacht in 2011. In 2010 wordt beslist of 
deze wetsvoorstellen alsnog worden ingediend bij de Tweede Kamer. 
Het toezichtkader is met ingang van de begrotingscyclus 2009 van kracht 
geworden. Voor het bepalen van het toezichtregime voor het jaar 2010 is de 
vigerende Gemeentewet nog bepalend ofwel, als een gemeente voldoet aan de 
tekst zoals verwoord in artikel 203, lid 1 van deze wet, blijft repressief toezicht 
van toepassing. 

Toepassing van het GTK heeft tot gevolg dat een gemeentelijke begroting / 
meerjarenraming aan een aantal eisen dient te voldoen om in aanmerking te 
blijven komen voor het repressieve toezicht. De beoordeling van de 
toezichthouder zal zich in dit kader vooral richten op: 

realistische raming van de baten en de lasten in de begroting / 
meerjarenraming (onder andere samenhang tussen de benodigde 
budgetten berekend in de beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen en 
de beschikbare budgetten, achterstallig onderhoud en consistentie tussen 
raming algemene uitkering uit het gemeentefonds en de geraamde 
bedragen in verband met loon- en prijsstijgingen); 
beschikkingen over algemene en bestemmingsreserves als structureel 
dekkingsmiddel voor de jaarlijkse begroting; 
een materieel sluitende begroting of een materieel sluitende 
meerjarenraming. 

Om tot een goede interpretatie en implementatie van het begrip duurzaam 
financieel evenwicht te komen, hebben de provinciale toezichthouders 
afgesproken dit begrip met ingang van 2008 als onderzoeksthema te hanteren. 
Doel van dit onderzoek is tot een uniforme toepassing van dit toezichtcriterium 
te komen. Dit onderzoeksthema wordt in 2010 herhaald. De ervaringen met de 
toetsing op duurzaam financieel evenwicht worden betrokken bij de beslissing 
over de voorgenoemde wetsvoorstellen. 

Inhoud meerjarenraming. 
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Geconstateerd is, dat nog niet alle gemeenten adequaat invulling geven aan de 
meerjarenraming. Met verwijzing naar het Bbv dient in het meerjarenperspectief 
inzicht te worden gegeven in de relevante budgettaire ontwikkelingen zoals: 

a. een meerjareninvesteringsprogramma, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen (en ook 
onderscheid tussen investeringen met economisch nut en investeringen in 
de openbare ruimte met maatschappelijk nut); 

b. het budgettaire effect voor de jaarlijkse exploitatiebegroting veroorzaakt 
door het beschikken over algemene en/of bestemmingsreserves en 
voorzieningen; 

c. de effecten van nieuw beleid opgedragen door middel van nieuwe wet
en regelgeving (medebewindstaken) en eigen gemeentelijk nieuw beleid 
(autonomie). 

Zoals bekend zullen in maart 2010 de gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden. In de loop van 2010 zullen nieuwe college- en raadsprogramma's 
worden vastgesteld met als mogelijke consequentie veranderingen en/of 
accentverschuivingen in het gemeentelijk beleid leidend tot aanpassing van 
budgetten. 

Voor zover de begroting 2010 en het daarbij behorende perspectief qua raming 
van nieuw beleid ' beleidsarm' zal zijn in afwachting van de nieuwe 
programma's 2010-2014, geven wij u in overweging stelposten voor nieuw beleid 
in de meerjarenbegroting 2010-2013 op te nemen. Bij voorkeur in lijn met de voor 
uw gemeente gebruikelijke budgetten hiertoe van de afgelopen jaren. 
Uw begroting 2010 / meerjarenraming 2011-2013 zal met verwijzing naar het 
eerder genoemd criterium duurzaam financieel evenwicht worden beoordeeld 
op realiteit van geraamde budgetten. 

Overige mededelingen 
Grondexploitatie en economische crisis 
In de meeste gemeenten worden binnen de grondexploitatie relatief grote 
bedragen omgezet. In de afgelopen periode was de economische situatie gunstig 
en de vraag naar bouwgrond ruim. De bouwgrondexploitatie betekende voor 
veel gemeenten een belangrijke bron van inkomsten, waarmee bijvoorbeeld extra 
voorzieningen konden worden gerealiseerd. De economische crisis heeft het 
marktperspectief gewijzigd. De vraag naar bouwgrond lijkt te stagneren. Het 
uitvoeren van bestaande en uitgewerkte plannen kan daardoor een ander, 
negatiever resultaat opleveren dan gecalculeerd. Daarbij komt, dat de in een 
aantal gebieden te verwachten bevolkingskrimp (zie hierna) het ontwikkelen van 
nieuwe bouwterreinen daar minder noodzakelijk maakt. 
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Het gevolg van een en ander is, dat het grondexploitatieresultaat voor veel 
gemeenten in negatieve zin zal wijzigen. Hoewel het belang van voldoende 
aanbod van bouwgrond ook door ons wordt onderkend, dienen ook de gevolgen 
voor de financiële positie in de besluitvorming over ruimtelijke- en 
volkshuisvestingsplannen te worden betrokken. Het is daarom belangrijk, dat de 
uitgangspunten van de grondexploitatie zijn gebaseerd op reële verwachtingen 
en dat op tijd maatregelen worden genomen om eventuele verliezen te 
voorkomen of deze in ieder geval te beperken. 

Inzicht in de reële beschikbare capaciteit en de behoefte aan bouwgrond voor de 
diverse categorieën woningen en bedrijven is hiervoor een vereiste. 
Tijdens het beoordelen van de financiële positie voor de jaren 2010 en volgende 
zullen wij dan ook aan het risico van de grondexploitatie bijzondere aandacht 
besteden. 

Bevolkingskrimp 
Verwacht wordt, dat diverse gemeenten in de komende periode te maken krijgen 
met een afname van het aantal inwoners. Dit heeft gevolgen voor onder meer de 
omvang van het voorzieningenniveau en / of de kosten daarvan, alsmede voor de 
hoogte van de gemeentefondsuitkering. 
De Raad voor de financiële verhoudingen heeft in maart 2008 een rapport over 
de afname van de bevolking uitgebracht. Hierin wordt ook aan het toezicht op de 
gemeentefinanciën een rol toebedeeld. 
Als financieel toezichthouder zien wij toe op het duurzaam financiële evenwicht 
van de begroting van gemeenten. In dat verband is het van groot belang, dat de 
gemeenteraad voldoende zicht heeft op de financiële risico's. Dit is een absolute 
voorwaarde voor het op tijd nemen van maatregelen, nodig voor het tot stand 
brengen of het handhaven van het structurele financiële evenwicht. Voor een 
juist inzicht is het vervolgens belangrijk dat de begroting is gebaseerd op reële 
uitgangspunten. Dit geldt in het bijzonder voor de inschatting van de aantallen 
inwoners en woonruimten. Deze aantallen vormen de basis voor een groot aantal 
berekeningen in de begroting. Zowel de baten als de lasten dienen te worden 
afgestemd op de geraamde aantallen inwoners en woonruimten. Afname van 
deze aantallen heeft een vermindering van de gemeentefondsuitkering tot 
gevolg, die moet worden opgevangen door verlaging van de lasten en / of 
verhoging van de andere baten. 

Bij ons oordeel over de financiële positie op basis van de begroting 2010 / 
meerjarenraming 2011-2013 zullen wij ook aan dit aspect bijzondere aandacht 
besteden. De realiteit van de in de begroting / meerjarenraming opgenomen 
aantallen inwoners en woningen en de financiële vertaling daarvan zullen wij in 
de te verwachten discussie over de gevolgen van de bevolkingskrimp actief 
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inbrengen. 

Wet gemeentelijke watertaken 
Per 1 januari 2008 is de wetgeving voor de aanpak van grondwaterproblemen in 
bebouwd gebied flink gewijzigd. Kern ervan is, dat perceelseigenaren het 
hemelwater zoveel mogelijk zelf moeten verwerken. De gemeenten bepalen in 
welke situaties dit mogelijk is. In de overige gevallen is de gemeentelijke zorgplicht 
voor stedelijk afvalwater, hemelwater en structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand van toepassing. Ook wordt de gemeente het aanspreekpunt voor 
de burger met grondwaterproblemen. De nieuwe wetgeving regelt de verbreding 
van het gemeentelijke rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Om deze zorgplicht te 
bekostigen creëert deze wet een nieuwe belastingbevoegdheid. Vanaf 1 januari 2010 
moeten de gemeenten zijn overgeschakeld op deze nieuwe belasting en kunnen 
alleen op basis van de nieuwe heffing kosten worden verhaald. Gemeenten kunnen 
de kosten voor inzameling van huishoudelijk afvalwater apart bij de burger in 
rekening brengen. Dit betekent, dat ten opzichte van de huidige situatie twee 
afzonderlijke belastingen kunnen worden geheven: één ten behoeve van de kosten 
van afvoer van afvalwater en één ten behoeve van de kosten van afvoer van 
overtollig hemel- en grondwater. Dit is dus niet verplicht. 
Verder neemt in de nieuwe wetgeving het gemeentelijke rioleringsplan een 
prominente plaats in. Het gemeentelijk beleid moet in het verbreed gemeentelijke 
rioleringsplan komen te staan. Het plan dient uiterlijk 2013 te voldoen aan de 
nieuwe eisen. 

Voor zover nodig vragen wij aandacht voor het vorenstaande en rekenen wij erop 
dat u deze ontwikkelingen en uw beleidsuitgangspunten ter zake in de paragraaf 
onderhoud kapitaalgoederen zult opnemen. 

Bankreglement Gemeenschappelijke en gemeentelijke kredietbanken 
Sinds 1 januari 2007 zijn de financiële verhoudingen in Nederland gewijzigd. 
Vanaf die datum is namelijk de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht. 
Deze beoogt de verantwoordelijkheden van de financiële dienstverlener te 
verbeteren. Dat geldt voor alle kredietverstrekkers in Nederland en dus ook voor 
de Gemeentelijke Kredietbanken. De Wet schrijft in artikel 4:37 voor, dat het 
bankreglement vastgesteld dient te worden door het college van burgemeester en 
wethouders of, indien de gemeentelijke kredietbank is ingesteld door het treffen 
van een gemeenschappelijke regeling, door de betrokken gemeenteraden van de 
aan de regeling deelnemende gemeenten. Voorts maken wij u erop attent, dat het 
reglement dient te worden onderworpen aan de goedkeuring van ons college. 
Tevens wijzen wij erop, dat voor de gemeenschappelijke kredietbanken de 
Wet Financiering decentrale overheden (fido) van toepassing is. 
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Wijziging Wet fido 
U bent door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 
4 maart 2008 geïnformeerd over de wijzigingsvoorstellen in de Wet fido. Deze 
wet is per 1 januari 2009 van kracht geworden. Als nadere uitwerking hiervan 
zijn twee regelingen aangepast te weten: 
1. de regeling uitzettingen en derivaten overheden (hierna: Ruddo) en 
2. de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. 

1.Ruddo. 
Gelet op de onrust op de financiële markten zijn de regels in de Ruddo 
aangescherpt om nieuwe transacties van decentrale overheden in uitzettingen en 
derivaten beter bestand te maken tegen de risico's in tijden van onrust op de 
financiële markten. De wijzigingen zijn bedoeld om risico's die decentrale 
overheden lopen bij uitzettingen en derivaten te beperken. 

2. de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. 
De verplichting om de kwartaalopgave van de liquiditeitspositie toe te sturen 
aan de toezichthouder is komen te vervallen. De kwartaalrapportages blijven 
echter van belang voor het signaleren van overschrijdingen. Het is voor ons van 
belang dat de informatie over de kasgeldlimiet (kwartaalrapportages), zoals 
voorgeschreven, wordt opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting 
en jaarrekening. 

Ook is de berekening van de renterisiconorm vereenvoudigd. De nieuwe 
renterisiconorm houdt in, dat de leningen waarvoor in dat jaar het 
rentepercentage wordt herzien niet méér mogen bedragen dan 20% (30% voor 
waterschappen) van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de 
plaats van de totale vaste schuld. 

Voor nadere informatie over het vorenstaande verwijzen wij u naar de 
toelichting op de twee regelingen. 

Ontwikkelingen financieel toezicht. 
Reactie op de ledenbrieven van de VNG 
Als gevolg van de kredietcrisis ultimo 2008 begint zich een economische recessie 
af te tekenen met ook toenemende financiële effecten voor de gemeenten. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in de ledenbrieven van 
17 december 2008 en 26 januari 2009 de gemeentebesturen geïnformeerd over de 
gevolgen hiervan voor de gemeentelijke uitgaven en inkomsten. 
De VNG-ledenbrief van 17 december 2008 stond nog in het teken van het 
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inventariseren van de mogelijke consequenties van de recessie. In de ledenbrief 
van 26 januari 2009 staat de vraag centraal wat de gemeenten kunnen doen om 
de gevolgen van de economische recessie minder ernstig te laten zijn. De brief 
bevat een opsomming van de instrumenten die gemeenten kunnen inzetten, 
afhankelijk van de eigen financiële positie. De in kaart gebrachte maatregelen zijn 
gericht op de korte termijn met incidentele effecten op de financiële huishouding. 
In de brief wordt de provinciale toezichthouders gevraagd toe te staan dat 
gemeenten tijdelijk voor een bepaald aantal jaren een begrotingstekort mogen 
hebben. De VNG benadrukt dat het van belang blijft dat gemeenten in meerjarig 
perspectief een sluitende begroting houden. 

Aangezien dit onderwerp nog volop in discussie is, gaan wij nog steeds uit van 
de op dit moment geldende wet- en regelgeving omtrent de beoordeling van de 
begroting en jaarrekening. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele 
nieuwe ontwikkelingen. 

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland, 

^voorzitter 

H.&olTBörafiouls 

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het 

college dat met dit onderwerp is belast. 
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