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Op 24 januari heeft de Provincie in een brief aan de Raad (zoals gebruikelijk), haar bevindingen 
gegeven ten aanzien van de begroting 2017 en meerjarenbegroting tot 2020. De brief is voor de 
volledigheid als bijlage toegevoegd (17ink01587). Hieronder volgt een korte toelichting op deze brief.

Repressief toezicht
De Provincie geeft aan dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht is. De Provincie heeft 
onze gemeente net als afgelopen jaren onder de minst belastende vorm van toezicht gesteld 
(repressief toezicht).

Positieve ontwikkeling
Wij zijn verheugd te constateren dat de Provincie géén specifieke zorgpunten heeft die onderdeel 
uitmaken van de beoordeling, zoals dit in de afgelopen jaren wel het geval was. 

De Provincie heeft drie onderwerpen benoemd; de bezuiniging, algemene reserve en schuldpositie. 

Ten aanzien van de punten bezuiniging en algemene reserve geeft de Provincie aan dat er een goede 
ontwikkeling plaatsvindt. De bezuinigingen zijn haalbaar, ook ten aanzien van de subsidies (waar de 
provincie in voorgaande jaren nog haar zorg over uitsprak). De algemene reserve neemt weer toe, wat 
positief bijdraagt aan de incidentele weerstandscapaciteit. Er zijn geen opmerkingen meer gemaakt 
over wegen of andere onderwerpen, wat aangeeft dat de begroting goed op orde is. 

De Provincie adviseert de schuldpositie af te bouwen, zodat de kapitaallasten niet een te groot beslag 
op de begroting nemen. Dit ligt helemaal in lijn met onze financiële spelregels die u als raad heeft 
vastgesteld. We spreiden de investeringen over de komende jaren zodat de schuld na 2017 geleidelijk 
zal afnemen zoals gepland.

Financiële positie
Wettelijk gezien maakt de financiële positie geen onderdeel uit van de beoordeling van de Provincie. 
Het oordeel over de kengetallen heeft dan ook geen effect op de vorm van toezicht. Wij beschouwen 
de beoordeling dan ook als vrijblijvende indicatie en niet als advies of norm. 

De kengetallen zijn terug te vinden in onze begroting en sluiten aan bij de analyse van de Provincie. 
Eén kengetal van de gemeente Oude IJsselstreek valt  in de meest risicovolle categorie; dit betreft de 
solvabiliteitsratio. Dit heeft een direct verband met de schuldenlast. Door  blijvend in te zetten op 
daling van de schuldenlast, wordt het risico minder hoog.  Dit gaat echter heel langzaam en zal nog 
veel jaren duren. 

Het kengetal belastingcapacteit valt  in de middencategorie. De overige drie  kengetallen vallen in de 
A-categorie. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verbetering (toen waren er 2 kengetallen in deze 
categorie). 

In een stabiele situatie
De stappen die wij gezamenlijk hebben gezet om  te komen tot de financieel gezonde en stabiele 
situatie,  zijn met deze beoordeling van de Provincie bevestigd. 
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