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Wij hebben u in december 2019 geïnformeerd over het toezichtregime 
dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het financieel toezicht. 
Er was evenals voorgaand jaar geen aanleiding om uw gemeente voor 
2020 onder het preventieve toezicht te brengen.

Uw kenmerk

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 de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico’s, de staat 
van het onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, het 
begrotingsevenwicht, de meerjarenraming, de jaarrekening 2018 en aan 
het inspelen door uw gemeente op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is 
op ambtelijk niveau, voor verificatie van de gegevens, gesproken met 
uw gemeente.

Bij onze analyse hebben wij uw begroting 2020 (inclusief de eerste twee 
begrotingswijzigingen) en de daarbij behorende meerjarenraming 
getoetst op structureel en reëel evenwicht. Wij hebben geconstateerd 
dat deze bescheiden daaraan voldoen. Vooral de aanvullende 
voorstellen, die gelijktijdig met het vaststellen van de begroting zijn 
aangenomen, hebben daaraan positief bijgedragen. Verder hebben wij 
vastgesteld dat uw weerstandsvermogen van voldoende omvang is om 
de gekwantificeerde risico’s af te dekken.
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Aandachtspunt is het onderhoud van de kapitaalgoederen. In de 
begroting is vermeld dat achterstallig onderhoud is ontstaan bij de 
openbare verlichting. Hier wordt echter bedoeld dat een groot deel van 
de lichtarmaturen en -masten de economische levensduur hebben 
overschreden. Er is uitsluitend een achterstand in vervanging ten 
opzichte van het door u vastgestelde beleidsuitgangspunt. Wij 
vertrouwen erop dat deze achterstanden tijdig worden weggewerkt.
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Verder is ons bekend dat u in overleg met de Sportvereniging BSM 
besloten heeft niet te investeren in de vervanging van het honk- en 
softbalveld in Bennebroek ondanks dat daar wel sprake is van 
achterstallig onderhoud. Afgesproken is dat met regulier onderhoud dit 
veld in redelijke staat wordt gehouden. Wij adviseren u ervoor te waken 
dat er onveilige situaties dan wel kapitaalvernietiging dreigt te ontstaan. 
Zodra dit zich aandient, zullen passende acties ondernomen moeten 
worden.

Wij hebben ook geconstateerd dat enkele beleids-, beheersplannen 
en/of nota’s enigszins gedateerd zijn. Dit geldt onder andere voor het 
onderhoudsbeheerplan voor groen, de nota weerstandsvermogen en 
risicobeheersing en de nota grondbeleid. Wij adviseren u deze stukken 
altijd éénmaal per raadsperiode te actualiseren.

Ook vragen wij uw aandacht voor het volgende. Om de onderlinge 
vergelijkbaarheid van gemeenten te bevorderen is een berekeningswijze 
van de weerstandscapaciteit in het Gemeenschappelijk Financieel 
Toezichtkader 2020 (GTK) beschreven. Bij de berekening van de 
onbenutte belastingcapaciteit hanteert u een andere definitie. U gaat uit 
van de ruimte ten opzichte van de macronorm (het op landelijk niveau 
vastgestelde plafond voor de hoogte van de opbrengsten van de OZB) 
in plaats van de in het GTK gehanteerde ruimte ten opzichte van het 
niveau dat een gemeente moet heffen om voor toelating van een 
zogenoemde artikel 12 FVW-aanvraag in aanmerking te kunnen komen. 
Mocht u de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan 
actualiseren dan vragen wij u hiervoor aandacht te hebben.

Tot slot, wij gaan ervan uit dat als zich tekenen aandienen van 
verslechtering van de financiële positie u ons daarover tijdig zult 
informeren. Vooralsnog hebben wij er vertrouwen in dat u erin zult 
slagen een (meerjaren)begroting 2021-2024 te presenteren met een 
structureel en reëel evenwicht.

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
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contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

sectormanager Kabinet 
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend
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