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Betreft: financiële positie begroting 2022

Geachte raad,

Wij hebben u op 27 december 2021 geïnformeerd over het 
toezichtregime dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het 
financieel toezicht. Voor 2022 geldt evenals voorgaande járen het 
repressieve toezicht.

Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze reguliere 
analyse over de financiële positie van uw gemeente. Aandacht is hierbij 
besteed aan het (duurzaam) begrotingsevenwicht, de 
weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico’s, de staat van het 
onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, de jaarstukken 
2020, de incidentele baten en lasten en aan het inspelen door uw 
gemeente op nieuwe ontwikkelingen. Voor verificatie van de gegevens 
heeft op ambtelijk niveau, overleg plaatsgevonden met medewerkers 
van uw gemeente.

Begrotingsevenwicht.
De begroting 2022 is structureel en reëel sluitend door u vastgesteld. 
Positieve bijdragen hieraan zijn geweest de resultaten van de 
septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds en de extra bijdragen 
van het Rijk voor de jeugdzorg en de WMO. Omdat een definitieve 
vaststelling van de effecten van de op handen zijnde herijking van het 
gemeentefonds nog dient plaats te vinden door het kabinet, zijn de 
cijfers hiervan in deze begroting nog niet meegenomen. Naar 
verwachting zullen de gevolgen van de herijking voor uw gemeente 
nadelig uitvallen.

Onderhoud van kapitaalgoederen.
Het onderhoud van de kapitaalgoederen heeft uw gemeente voldoende 
op orde. In de begroting wordt nog gesproken over achterstallig 
onderhoud bij het honk- en softbalveld in Bennebroek. Uit ambtelijke 
informatie hebben wij vernomen, dat door het plegen van extra en 
intensief onderhoud op dit moment geen sprake meer is van 
achterstallig onderhoud op dit onderdeel. Dit verheugt ons ten zeerste.

Overige.
Geconstateerd is dat een aantal beleidsplannen en/of nota’s enigszins 
gedateerd is. Inmiddels is bekend, dat de voorbereidingen voor de
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actualisering van de financiële verordening en de beleidsnota's 
weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen, fiscaliteiten, 
grondbeleid, activabeleid en het treasurystatuut zijn gestart. De 
verwachting is dat de actualisering in het Ie kwartaal van 2023 
afgerond zijn. Wij adviseren u deze stukken éénmaal per raadsperiode 
te laten actualiseren.

Ook willen wij uw aandacht nog vragen voor het volgende. Om de 
onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten te bevorderen is de 
berekeningswijze van de weerstandscapaciteit in het 
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 beschreven. Met 
name bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit hanteert u 
een andere definitie. Bij het actualiseren van de nota 
weerstandsvermogen en risicobeheersing vragen wij u hiervoor 
aandacht voor te hebben.

Tot slot, wij vertrouwen erop dat het u gaat lukken om een begroting 
2023 te presenteren die structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit 
onverhoopt niet lukken dan vragen wij u ons daarvan tijdig te 
informeren.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

plv. sectormanager Kabinet, 
drs. E.L. van ’t Sant-Hordijk

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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