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Bijlage(n) — 

Uw kenmerk 

Geachte raad, VERZONDEN 2 1 S t i \ Z009 

In onze brief van 13 mei 2009, nummer 2009-28027 hebben wij u vanuit onze rol 
als financieel toezichthouder geïnformeerd over diverse onderwerpen in verband 
met het opstellen van de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013. 

In reactie hierop heeft de gemeente Heerhugowaard ons verzocht om ten aanzien 
van enkele onderdelen ons standpunt te heroverwegen. De bezwaren richten 
zich hoofdzakelijk op de onmogelijkheid om tijdig een reëel sluitend perspectief 
te kunnen presenteren als daartoe de septembercirculaire 2009 de basis moet 
vormen, alsmede op ons standpunt ten aanzien van eventuele tekortsituaties in 
de komende jaren. 

Voor wat betreft het hanteren van de septembercirculaire (2009) hebben wij in 
onze brief van 13 mei jl. vermeld, dat wij ervan uitgaan dat de gevolgen van die 
circulaire zo veel mogelijk bij het aanbieden van de begroting 2010 in beeld 
worden gebracht. Als verwerking van die gegevens in de begroting niet te 
realiseren is (dan gaan wij ervan uit dat mei/juni als basis is gebruikt), is het 
verzoek om de bijstellingen in een begrotingswijziging te verwerken. Mocht een 
en ander tot een tekortsituatie leiden, dan is het gebruikelijk dat wij overleggen 
met de gemeente over het te bewandelen pad dat moet leiden tot evenwichts-
herstel. 

Aangezien het onderwerp hoe om te gaan met tekortsituaties nog volop in 
discussie was, hebben wij in het slot van onze bovengenoemde brief dan ook 
meegedeeld, dat wij u op de hoogte zouden houden van eventuele nieuwe 
ontwikkelingen. Het verzoek van de gemeente Heerhugowaard snelde daarop 
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vooruit. 

Nadat de gezamenlijke toezichthouders hun standpunten, zoals opgenomen in 
onze brief van 13 mei jl., hadden geformuleerd (en uitgedragen) zijn tussen de 
financieel toezichthouders en de beheerders van het gemeentefonds nadere 
afspraken gemaakt. Deze afspraken luiden: 

"Wanneer de begroting 2010 reëel sluitend is volgt repressief toezicht, ook indien de 
meerjarenraming voor (een van) de jaren 2011, 2012 en 2013 niet sluit. 

Van repressief toezicht is ook sprake wanneer een tekort op de begroting 2010 ontstaat door louter 
het versnellen van investeringen. Daarover zijn in het aanvullende akkoord tenslotte afspraken 
gemaakt. De meerjarenraming 2011-2013 kan eventueel sluitend worden gemaakt met een 
taakstellende I richtinggevende bezuiniging. Deze taakstelling moet dan in 2011 wel invulling 
krijgen naar de dan geldende inzichten. Bij de begroting 2011 moet er daarom weer zicht zijn op 
een sluitende begroting en meerjarenraming. 
In geval de begroting 2010 niet sluit en ook het laatste jaar van de meerjarenraming geen reëel 
evenwicht vertoont, geldt preventief toezicht (reëel, dat wil zeggen niet met een 
taakstellende/richtinggevende bezuiniging in evenwicht gebracht)." 

Kortheidshalve delen wij mee, dat wij ons vanzelfsprekend aan de 
bovengenoemde afspraken zullen conformeren en dat onze standpuntbepalingen 
ter zake, zoals weergegeven in de brief van 13 mei 2009, daarmee zijn 
achterhaald. 

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland, 

Kampstra 

voorzrttej 
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