
G e m e e n t e O u d e IJsselstreek 

Ontvangen : 13/05/2013 

13ink08641 

De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek 
Postbus 42 
7080 AA G E N D R I N G E N 

provincie 
GELDERLAND 

Bezoekadres 
Huis der Provincie 
Markt 11 
6811 CG Arnhem 

telefoonnummer (026) 359 91 11 
telefaxnummer (026) 359 94 80 
e-mailadres post@geldehand.nl 
internetsite www.gelderland.nl 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

datum zaaknummer 
8 mei 2013 2013-006650 
onderwerp 
Informatie voor begroting 2014-2017 

Geachte heer/mevrouw, 

De financiën van de gemeenten staan al vanaf het begin van de recessie onder druk. Per 
gemeente is de situatie verschillend. Zo zijn er bij veel gemeenten risico's in de grondexploitatie 
of in het nog te realiseren pakket aan ombuigingen. In sommige gevallen moet besluitvorming 
over (nieuwe) ombuigingen nog plaatsvinden. Belangrijk is vooral hoe groot de buffer om de 
diverse risico's af te dekken is, of in hoeverre u als raad in staat bent middels maatregelen deze 
buffers weer te creëren. Wij hebben zorgen over de gevolgen van de verminderde financiële 
positie voor de Gelderse samenleving. Samen met u hebben wij een rol in het gezond houden 
van lokale financiën. U bent als raad verantwoordelijk voor het vaststellen van een sluitende 
(meerjaren) begroting. Onze rol is die van toezichthouder en als zodanig volgen wij de financiële 
positie van gemeenten en de ontwikkelingen, die daarmee verband houden. 
Met deze brief vragen wij uw aandacht voor een aantal thema's, waarmee u in de komende 
periode mogelijk te maken krijgt. Zo nodig is ook aangegeven hoe wij daarmee omgaan. U kunt 
deze informatie gebruiken als u de kaders voor de begroting 2014-2017 vaststelt. 

Het toezicht zoals wij dat uitvoeren kent twee vormen: repressief toezicht en het preventief 
toezicht. Wij zijn ons ervan bewust dat deze benamingen van de toezichtsvormen misverstanden 
kunnen opleveren. Vandaar dat wij, wellicht ten overvloede, deze toezichtsvormen nog kort 
toelichten. 
Preventief toezicht betekent dat voor de begroting en de wijzigingen daarvan onze voorafgaande 
goedkeuring nodig is. De belangrijkste reden voor het instellen van preventief toezicht is het naar 
ons oordeel ontbreken van begrotingsevenwicht. Dit is het geval als de structurele lasten in de 
begroting voor het komende jaar niet volledig worden gedekt door structurele baten en ook niet 
aannemelijk is gemaakt dat dit structurele evenwicht in de meerjarenbegroting weer tot stand 
wordt gebracht. 
In de andere gevallen geldt repressief toezicht, de minst belastende toezichtsvorm. 
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Grondexploitatie 
Gebleken is dat de grondexploitatie van veel gemeenten risico's bevat. Wij beoordelen de 
grondexploitatierisico's vooral op basis van uw jaarrekening, maar ook baseren wij ons oordeel 
op de paragraaf grondbeleid in de begroting. 
De afgelopen jaren hebben veel gemeenten al verliezen of (verwachte) tekorten genomen door 
boekwaarden af te waarderen en voorzieningen te vormen. Het evalueren en bijsturen van 
exploitatieplannen blijft de komende periode onverminderd van groot belang. 
Voor het geval dat nog niet (voldoende) is gebeurd, vragen wij u concreet: 

realistische kaders te stellen, bijvoorbeeld voor aan de grondexploitatie toe te rekenen 
rente en kosten; 
uit te gaan van realistische planningen van het aantal uit te geven vierkante meters in de 
diverse bestemmingsplannen; 
afstemming te zoeken met andere gemeenten op regionaal niveau en met (plannen van) 
externe partijen, inclusief PPS-constructies; 
risico's van PPS-constructies en de eventuele financiële gevolgen daarvan voor de 
gemeente in beeld te brengen. 

Indien op basis hiervan blijkt dat boekwaarden onevenredig hoog op uw balans zijn 
gewaardeerd, zult u voorzieningen moeten vormen of afwaarderen en hiervoor 
dekkingsmiddelen aanwijzen. 

Decentralisaties en rijkskortingen 
In de komende jaren zal het volume van uw begroting toenemen. Als gevolg van een aantal 
decentralisaties binnen het sociale domein zal de uitkering uit het Gemeentefonds bijna 
verdubbelen. Vanuit het Rijk gaan deze decentralisaties vergezeld van 
bezuinigingstaakstellingen. U zult deze taken uit moeten voeren met minder geld dan waarvoor 
het Rijk ze op dit moment uitvoert. In hoeverre u in staat zult zijn deze taken voor de beschikbare 
middelen uit te voeren, hangt mede af van het beleid dat u in deze gaat ontwikkelen. Wij 
adviseren u in de komende meerjarenbegroting alvast aandacht te schenken aan de financiële 
gevolgen, bijvoorbeeld door het schetsen van mogelijke scenario's. 

Naast de decentralisaties zal het Gemeentefonds worden gekort als gevolg van de afspraken die 
tussen Rijk en V N G zijn gemaakt als uitvoering van het regeerakkoord "Bruggen slaan". Wij gaan 
er vooralsnog vanuit dat de consequenties hiervan zullen zijn vertaald in de komende 
meicirculaire van het Gemeentefonds. Mogelijke verdere bezuinigingen zijn vooralsnog 
doorgeschoven en zullen op het moment van opstellen van de begroting niet bekend zijn. Wij 
verwachten van u dat minimaal rekening houdt met de kortingen waartoe definitief is besloten. 

Bezuinigingsmaatregelen 
Veel gemeenten voeren ingrijpende ombuigingsplannen uit. Het realiseren daarvan bepaalt of 
het begrotingsevenwicht en daarmee een gezonde financiële positie kan worden gehandhaafd. 
Bezuinigingsmaatregelen die in de begroting worden verwerkt, beoordelen wij systematisch op 
hardheid en haalbaarheid. Van u, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, verwachten wij 
dat de bezuinigingsmaatregelen concreet (op programmaniveau) worden benoemd. Ook moet 
het proces om de maatregelen te effectueren vastliggen. Ervaringen opgedaan met eerdere 
bezuinigingsoperaties wegen wij in ons oordeel ook mee. Met andere woorden: de financiële 
gevolgen van maatregelen waarmee u de begroting sluitend wilt maken moeten realistisch en 
door uw besluitvorming onderbouwd zijn. 
Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren al meerdere bezuinigingsrondes ingevuld. 
Cumulatie van diverse maatregelen kan het inzicht voor u als raad vertroebelen. Wij adviseren u 
in de begroting een overzicht op te nemen van de diverse ombuigingsmaatregelen waartoe u nu 
of in een eerder stadium hebt besloten en die betrekking hebben op de begrotingen 2014 en 
verder. 
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Eenmalige baten en lasten 
De Gemeentewet geeft de raad de taak een materieel sluitende begroting vast te stellen. Dit 
betekent dat tegenover structurele lasten in ieder geval een gelijk bedrag aan structurele baten 
staat. Dit is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht (minst belastende vorm) in 
aanmerking te komen. Voor een oordeel over deze voorwaarde is een transparant overzicht 
nodig van eenmalige baten en lasten die het begrotingssaldo beïnvloeden. De wet schrijft dit 
overzicht voor, maar het ontbreekt toch nog (of is ontoereikend) bij een aantal gemeenten. Wij 
verzoeken u een dergelijk overzicht op te nemen, zodat ook u het structurele saldo van de 
begroting en meerjarenbegroting kunt bepalen. 

Negatief eigen vermogen 
Reserves mogen geen negatief saldo hebben. Dit voorschrift is de laatste tijd actueel geworden in 
verband met grondexploitatieverliezen. Een aantal gemeenten moest verliezen in de 
grondexploitatie opvangen, waardoor negatieve reserves zijn ontstaan. Een negatief saldo van 
een reserve moet zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen de periode van de meerjarenbegroting) 
worden weggewerkt. Daarvoor kunnen, indien aanwezig, andere beschikbare reserves worden 
ingezet/herbestemd. Als de totale reservepositie negatief is, dan lost dit het probleem niet op. In 
dat geval moet de oplossing binnen het budget worden gezocht, bijvoorbeeld door extra 
ombuigingen of inkomstenverhogingen. Als een gemeente in deze situatie niet in staat is het 
negatieve saldo van de reserves om te buigen, dan kan dit tot preventief toezicht leiden. 

Demografische ontwikkeling 
Wij adviseren gemeenten die mogelijk te maken hebben of te maken krijgen met een afname 
van de bevolking om een paragraaf demografische ontwikkeling toe te voegen aan de begroting 
en de jaarrekening. Paragrafen dwingen tot het formuleren van een samenhangend beleid dat de 
afzonderlijke beleidsterreinen overstijgt en mogelijke gevolgen in beeld brengt. Krimp is daar een 
typisch voorbeeld van. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, de V N G en het 
ministerie van BZK hebben een handreiking paragraaf demografische ontwikkeling opgesteld. 
De handreiking en alle tot nu toe opgestelde paragrafen zijn te vinden op de site 
www.vanmeernaarbeter.nl. 

Het toezicht en uw gemeente 
Afhankelijk van het risicoprofiel volgen wij de financiële positie van uw gemeente meer of minder 
intensief. Als afstemming nodig is, dan voldoet over het algemeen overleg op ambtelijk niveau. 
Soms vindt bestuurlijk overleg plaats. Nadat de begroting is vastgesteld ontvangt u jaarlijks via 
een begrotingsbrief onze bevindingen daarover. Ook verwijzen wij u graag naar 
http://ftgelderland.databank.nl/ waarop informatie staat over de financiële positie van alle 
Gelderse gemeenten. Verder kunnen onze toezichthouders op uw verzoek een presentatie over 
het toezicht op uw gemeente verzorgen. 
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Tot slot 
Gelet op de omvang van de financiële problematiek vinden wij het van groot belang dat op tijd 
wordt begonnen met de voorbereiding van de begroting 2014-2017. Bij tegenvallers is er dan 
nog tijd om bij te sturen. Wij verwachten met de informatie in deze brief een positieve bijdrage te 
leveren aan het proces dat een solide financiële positie moet opleveren. 

Wij wijzen u er ten slotte nog op dat wij een kopie van deze brief ter kennisneming aan het 
college van Burgemeester en Wethouders sturen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

van de Koning 
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Geachte heer/mevrouw, 

De Gemeentewet draagt ons het financiële toezicht op gemeenten op. Voor de uitvoering 
hiervan volgen wij de financiële positie van uw gemeente en de ontwikkelingen die daarbij een 
rol spelen. Door middel van deze brief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen waarmee 
u in de komende periode (waarschijnlijk) te maken krijgt. Ook informeren wij u over de wijze 
waarop wij als toezichthouder daarmee omgaan. Deze informatie kunt u gebruiken bij het 
opstellen van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017. 
Met het oog op de toenemende financiële risico's hebben wij besloten evenals vorig jaar een 
afzonderlijke begrotingsbrief te sturen aan de gemeenteraden. In die brief wordt informatie 
verstrekt die de kaderstellende rol van de raad bij het vaststellen van de begroting kan 
ondersteunen. Een afschrift van die brief sturen wij ook aan u. 

A Toetsingsaspecten 

1. Criteria repressief toezicht in 2014 
Repressief toezicht is de minst belastende toezichtsvorm. 
Uitgangspunt bij onze besluitvorming over de toezichtsvorm zijn de kaders en criteria genoemd 
in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV), het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Zichtbaar 
toezicht' en deze begrotingscirculaire. 
De voorwaarden om voor het begrotingsjaar 2014 voor het repressieve toezicht in aanmerking te 
komen zijn: 
1. de begroting 2014 is naar ons oordeel in evenwicht. Indien dat niet het geval is, maakt de 

meerjarenraming aannemelijk dat dit evenwicht in 2017 uiterlijk tot stand zal worden 
gebracht; 

2. de jaarrekening 2012 is in evenwicht. Als de jaarrekening niet in evenwicht is kan dat, 
afhankelijk van de aard van het tekort, van invloed zijn bij de bepaling van het 
toezichtregime; 

3. de vastgestelde jaarrekening 2012 en de begroting 2014 zijn op tijd, respectievelijk vóór 
15 juli en 15 november 2013, ingezonden. 

inlichtingen bij mw. J .H . Hollebrandse-Kemp 

e-mailadres post@gelderland.nl 

telefoonnummer (088) 880 76 52 
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2. Begroting 2014 materieel sluitend 
Uitgangspunt is een materieel sluitende begroting 2014. Hiermee bedoelen wij dat de in de 
begroting opgenomen structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Vertoont de begroting 
2014 een materieel tekort dan kan een gemeente toch voor repressief toezicht in aanmerking 
komen, indien aannemelijk wordt gemaakt dat materieel evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van 
de meerjarenraming tot stand zal worden gebracht. Er mag ook geen sprake zijn van een 
opschuivend perspectief met betrekking tot het ontstaan van materieel evenwicht in het laatste 
jaar van de meerjarenraming. Bij deze toets worden stelposten en bezuinigingsmaatregelen die 
niet of onvoldoende zijn geconcretiseerd, gekort op de budgettaire ruimte. 

3. Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Bij de beoordeling of sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat 
betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, tenminste uitgegaan van de 
mei/junicirculaire (2013) en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. Bij de vaststelling van het 
accres voor 2014 wordt onder meer rekening gehouden met de te verwachten loon- en 
prijsstijgingen in het begrotingsjaar/meerjarenperspectief, 

looncompensatie 
In het kader van het realistisch ramen verwachten wij dat de gemeenten integraal rekening 
houden met de budgettaire effecten van de in de mei/junicirculaire genoemde loonstijgingen. Dit 
kan door verwerking in de ramingen van de personele lasten/organisatiekosten dan wel door 
middel van het ramen van een stelpost voor zover de eigen eerder vastgestelde uitgangspunten 
afwijken van die opgenomen in de mei/junicirculaire. 

prijscompensatie 
Voor zover een afwijkend percentage wordt toegepast voor prijsstijgingen/indexering van 
prijsgevoelige subsidies verwachten wij, dat dit in de programmabegroting wordt toegelicht. 
Bij de bepaling van de accressen voor de jaren 2015 en later houden de beheerders van het 
gemeentefonds rekening met een mutatie van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP). Begroot u de algemene uitkering op basis van lopende prijzen, dan gaan wij 
ervan uit dat aan de lastenkant van de meerjarenraming rekening wordt gehouden met een 
percentage minimaal gelijk aan dat waarop de mutatie van het B B P is gebaseerd. 

4. Concrete invulling bezuinigingen 
Voor een positief oordeel is het noodzakelijk dat de raad, als hoogste bestuursorgaan van de 
gemeente, een uitspraak doet over de invulling van de diverse bezuinigingen. Daarbij moeten 
de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau worden ingevuld. Verder 
dient het proces dat bij het concretiseren wordt gevolgd vast te liggen. Ervaringen opgedaan met 
eerdere bezuinigingsoperaties kunnen in ons oordeel meewegen. Met andere woorden: er moet 
sprake zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een 
herstel van het evenwicht moeten leiden met besluitvorming door de gemeenteraad zijn 
onderbouwd. 
Bij een negatiefoordeel zullen deze posten op de budgettaire ruimte in mindering worden 
gebracht. Deze correctie kan tot gevolg hebben dat er een structureel begrotingstekort ontstaat 
en dat dit tot preventief toezicht leidt. 

Wij geven u in overweging ter verbetering van het inzicht in de financiële positie in de 
programmabegroting een overzicht op te nemen, waarin integraal alle bezuinigingen zijn 
opgenomen. In dit overzicht kunt u ook de bezuinigingen opnemen waartoe u al in een eerder 
stadium heeft besloten. In de jaarrekening wordt verantwoording gegeven over de realisatie van 
de bezuinigingen. 
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5. Bezuinigingen verbonden partijen 
Bij de beoordeling van de begroting 2013 is geconstateerd dat er gemeenten zijn die 
taakstellingen hebben opgenomen die aan de verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke 
regelingen, worden opgelegd. Wij wijzen erop dat deze taakstellingen als reëel worden 
beschouwd, wanneer de desbetreffende verbonden partij of gemeenschappelijke regeling op 
bestuurlijk niveau heeft besloten hoe deze taakstelling wordt ingevuld. 

6. Gemeentelijk aandeel in exploitatietekort SW-bedrijven 
Als gevolg van rijksmaatregelen is de financiële positie van de sociale werkvoorzieningschappen 
een bron van zorg. Het is van belang om vanuit de (horizontale) verantwoordelijkheid goede 
sturing te geven en/of te wijzen op mogelijke verbeteringen in het financieel beheer en beleid om 
de financiële positie van deze regelingen te verbeteren. Wij gaan ervan uit dat uw ramingen voor 
2014 e.v. aansluiten bij de vastgestelde begroting van het werkvoorzieningschap. 

7. Negatieve reserves/negatief eigen vermogen 
Tekorten op de grondexploitatie (bijvoorbeeld veroorzaakt door een waardedaling) die niet gedekt 
kunnen worden door een positieve reserve grondexploitaties, komen ten laste van de exploitatie 
door, bij voorkeur, het vormen van een voorziening of, indien onvermijdelijk, als directe last. Dit 
kan leiden tot een negatieve algemene reserve. 
Het BBV bepaalt dat reserves geen negatief saldo mogen hebben. De praktijk leert dat 
desondanks op de balans van sommige gemeenten negatieve (bestemmings)reserves 
voorkomen. Indien de betreffende gemeenten daartoe de financiële mogelijkheden hebben, zijn 
zij verplicht het negatieve saldo zo snel mogelijk weg te werken. Zijn er nog voldoende andere 
reserves beschikbaar, dan kunnen deze bijvoorbeeld worden ingezet om het negatieve saldo 
van een reserve op te heffen. Indien de vermogenspositie negatief is, biedt dit geen oplossing. 
Dit is bijvoorbeeld het geval indien het dekken van een grondexploitatieverlies leidt tot een 
negatieve reservepositie. Mogelijkheden binnen de gewone exploitatie zouden dan nog tot een 
oplossing kunnen leiden. Hierbij wordt dan gedacht aan bezuinigingen en/of tariefsverhogingen. 
Blijkt een gemeente bij een negatieve vermogenspositie niet in staat om het negatieve saldo van 
de reserves volgens het bestaande beleid in de periode van de begrotingsperiode, dus binnen 
vier jaar, om te buigen in een positief saldo, dan is er geen sprake van een materieel sluitende 
begroting. Er zal dan sprake zijn van het instellen van preventief toezicht. 

8. Negatieve reserve grondexploitatie 
Een negatieve reserve grondbedrijf/grondexploitatie mag ook niet worden geactiveerd maar 
moet worden aangevuld vanuit de algemene reserve. Wel is het mogelijk om in de algemene 
reserve een onderverdeling te maken door (binnenlijns) te werken met specificaties (bijvoorbeeld 
een bufferreserve en een algemene grondreserve). Wanneer het totaal van de onderverdeling 
(waaronder de bufferreserve) negatief is, is de algemene reserve dus als geheel negatief. Dit 
moet duidelijk in de programmabegroting worden weergegeven. 

Een negatieve algemene reserve c.q. algemene reserves moet/moeten in principe in het laatste 
jaar van de meerjarenraming weer positief zijn. Indien het vorenstaande voor uw gemeente van 
toepassing is, zullen de hieruit voortvloeiende lasten deel uit moeten maken van de begrotings- en 
meerjarenramingen en hierbinnen zijn gedekt. 
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B. BBV 

9. Overzicht van incidentele baten en lasten 
Het overzicht incidentele baten en lasten is, zowel voor de raad als voor de toezichthouder, een 
onmisbaar document voor het verkrijgen van een juist beeld van de materiële sluitendheid van 
de (meerjaren)begroting en daarmee van de financiële positie van een gemeente. Dit overzicht is 
voor de toezichthouder onder andere belangrijk voor de bepaling van het materieel evenwicht 
van de begroting. 
Het B B V wordt vermoedelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 op dit onderwerp 
aangepast. In het overzicht van incidentele baten en lasten moet een aantal extra gegevens te 
worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden 
weergegeven. Ook wordt er een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen 
en onttrekkingen aan de reserves. Tot slot moeten deze gegevens meerjarig worden opgenomen 
in het overzicht. Wij verzoeken u in het overzicht in de begroting 2014 te anticiperen op de 
nieuwe regelgeving. 

10. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
Volgens het BBV moet in de begroting ten aanzien van het onderhoud van tenminste wegen, 
riolering, water, groen en gebouwen worden aangegeven: 
• het actueel beleidskader; 
• het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau; 
• de hiervoor noodzakelijke jaarlijkse financiële middelen en 
• het daadwerkelijk in de begroting gereserveerde bedrag. 

Kwaliteitsniveau onderhoud 
Bezuinigingen op het jaarlijks en groot onderhoud worden alleen positief beoordeeld, indien 
aannemelijk wordt gemaakt dat het verlagen van het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de 
kapitaalgoederen niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en of juridische claims. Daarnaast 
zal actualisatie van het beheerplan op basis van het door de raad vastgestelde verlaging van het 
kwaliteitsniveau noodzakelijk zijn. 

Achterstallig onderhoud 
Wij verzoeken u bij het opstellen van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen de voorschriften 
van het BBV in acht te nemen. Als sprake is van achterstallig onderhoud, zal dit vermeld moeten 
worden in deze paragraaf. Ook moeten de maatregelen, die getroffen worden om de 
achterstanden in te halen, benoemd worden. 
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C. Ontwikkelingen 

11. Ontwikkelingen grondexploitatie 2014 
De gezamenlijke toezichthouders nebben in de afgelopen jaren een specifiek onderzoek 
ingesteld naar de gemeentelijke grondexploitaties. De uitkomsten van dat onderzoek 
bevestigden het beeld dat de grondexploitatie voor veel gemeenten in Nederland een 
substantieel risico betekent. Ook is geconstateerd, dat verantwoordelijkheid wordt genomen voor 
de oplopende tekorten c.q. verliezen door afwaardering van boekwaarden of vorming van 
voorzieningen. 

Aanpassen exploitatieberekeninqen 
In dit verband vragen wij opnieuw uw aandacht voor het tijdig aanpassen van de 
exploitatieberekeningen en het hanteren van realistische uitgangspunten en het onderbouwen 
hiervan. Ook vragen wij u uit te gaan van reële planningen van de uit te geven vierkante meters 
voor de diverse bestemmingen. Uiteraard is het hierbij ook van belang dat de beleidsbepaling en 
de uitvoering van de eigen gemeentelijke grondexploitatie wordt afgestemd op de bouwcapaciteit 
in plannen van omliggende gemeenten en externe partijen (inclusief PPS-constructies) en de 
realisatie daarvan. Afspraken met de provincie over gebiedsontwikkeling maken hiervan deel uit. 

Onderzoek grondexploitaties 
Omdat verwacht wordt dat de komende jaren dit beeld niet zal wijzigen, wordt het onderzoek in 
2013 voortgezet op basis van de jaarrekening 2012 en de begroting 2014. 
Doel is inzicht te krijgen in: 
• de reactie van gemeenten op de gewijzigde omstandigheden en de ontwikkeling van de 

verwachte resultaten; 
• de omvang en de ontwikkeling van binnen de grondexploitatie beschikbare financiële 

middelen om eventuele verliezen af te boeken (reserves en voorzieningen); 
• voor welke gemeenten (zware) financiële problemen dreigen als gevolg van de situatie van 

de grondexploitatie. 

Risico's PPS-constructies 
Tijdens het gehouden onderzoek is onder andere gebleken dat de risico's van PPS-constructies 
niet altijd helder in beeld zijn. Vaak is niet duidelijk welke risico's de gemeente binnen de P P S -
constructie loopt. Is dat wel het geval, dan is niet altijd duidelijk wat de eventuele financiële 
gevolgen van deze risico's voor de gemeente kunnen zijn. Wij adviseren u aan deze aspecten 
bijzondere aandacht te besteden. 

12. Handreiking paragraaf demografische ontwikkeling 
Wij adviseren gemeenten die mogelijk te maken hebben of te maken krijgen met een afname 
van de bevolking om een paragraaf demografische ontwikkeling toe te voegen aan de begroting 
en de jaarrekening. Paragrafen dwingen tot het formuleren van een samenhangend beleid dat de 
afzonderlijke beleidsterreinen overstijgt en ingrijpende gevolgen kan hebben. Krimp is daar een 
typisch voorbeeld van. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, de V N G en het 
Ministerie van BZK hebben een handreiking paragraaf demografische ontwikkeling opgesteld. 
De handreiking en alle tot nu toe opgestelde paragrafen zijn te vinden op de site 
www.vanmeernaarbeter.nl. 
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13. Privatisering 
Als onderdeel van de ombuigingen kan er bij gemeenten de behoefte bestaan om taken niet 
(meer) via de publiekrechtelijke weg, maar via de privaatrechtelijke weg te regelen. In dit kader 
vestigen wij uw aandacht op het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet. Dit artikel bepaalt 
dat besluiten van het college van B&W tot het oprichten van of het deelnemen in 
privaatrechtelijke rechtspersonen door Gedeputeerde Staten moeten worden goedgekeurd. De 
bedoeling van dit artikel is te voorkomen dat gemeenten de privaatrechtelijke weg kiezen, in die 
gevallen waarin het publiekrecht tot een vergelijkbaar resultaat leidt. Dit houdt verband met de 
waarborgen die het publiekrecht kent voor de openbaarheid van de besluitvorming en de 
democratische controle. Zonder de vereiste goedkeuring treedt een besluit tot oprichting van 
en/of de deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen niet in werking. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

plv. Commissaris secreta 
van de Koning 

6 



provincie 
GELDERLAND 

Bezoekadres 
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Markt 11 
6811 CG Arnhem 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

_ _ _ , .. , . . telefoonnummer (026) 359 91 11 
De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek telefaxnummer (026) 359 94 so 
POStbUS 42 e-mailadres post@gelderland.nl 
7080 A A G E N D R I N G E N internetsite www.gelderland.nl 

datum zaaknummer 
8 mei 2013 2013-006650 
onderwerp 
Informatie voor begroting 2014-2017 

Geachte heer/mevrouw, 

De financiën van de gemeenten staan al vanaf het begin van de recessie onder druk. Per 
gemeente is de situatie verschillend. Zo zijn er bij veel gemeenten risico's in de grondexploitatie 
of in het nog te realiseren pakket aan ombuigingen. In sommige gevallen moet besluitvorming 
over (nieuwe) ombuigingen nog plaatsvinden. Belangrijk is vooral hoe groot de buffer om de 
diverse risico's af te dekken is, of in hoeverre u als raad in staat bent middels maatregelen deze 
buffers weer te creëren. Wij hebben zorgen over de gevolgen van de verminderde financiële 
positie voor de Gelderse samenleving. Samen met u hebben wij een rol in het gezond houden 
van lokale financiën. U bent als raad verantwoordelijk voor het vaststellen van een sluitende 
(meerjaren) begroting. Onze rol is die van toezichthouder en als zodanig volgen wij de financiële 
positie van gemeenten en de ontwikkelingen, die daarmee verband houden. 
Met deze brief vragen wij uw aandacht voor een aantal thema's, waarmee u in de komende 
periode mogelijk te maken krijgt. Zo nodig is ook aangegeven hoe wij daarmee omgaan. U kunt 
deze informatie gebruiken als u de kaders voor de begroting 2014-2017 vaststelt. 

Het toezicht zoals wij dat uitvoeren kent twee vormen: repressief toezicht en het preventief 
toezicht. Wij zijn ons ervan bewust dat deze benamingen van de toezichtsvormen misverstanden 
kunnen opleveren. Vandaar dat wij, wellicht ten overvloede, deze toezichtsvormen nog kort 
toelichten. 
Preventief toezicht betekent dat voor de begroting en de wijzigingen daarvan onze voorafgaande 
goedkeuring nodig is. De belangrijkste reden voor het instellen van preventief toezicht is het naar 
ons oordeel ontbreken van begrotingsevenwicht. Dit is het geval als de structurele lasten in de 
begroting voor het komende jaar niet volledig worden gedekt door structurele baten en ook niet 
aannemelijk is gemaakt dat dit structurele evenwicht in de meerjarenbegroting weer tot stand 
wordt gebracht. 
In de andere gevallen geldt repressief toezicht, de minst belastende toezichtsvorm. 

inlichtingen by mw. J .H. Hollebrandse-Kemp 

e-maiiadres post@gelderland.nl 

telefoonnummer (088) 880 76 52 

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824 
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529 
ING, rekeningnummer 869762 
btw-nummer NL001825100.B03 

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824 
SWIFT/BIC: BNGHNL2G 
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Grondexploitatie 
Gebleken is dat de grondexploitatie van veel gemeenten risico's bevat. Wij beoordelen de 
grondexploitatierisico's vooral op basis van uw jaarrekening, maar ook baseren wij ons oordeel 
op de paragraaf grondbeleid in de begroting. 
De afgelopen jaren hebben veel gemeenten al verliezen of (verwachte) tekorten genomen door 
boekwaarden af te waarderen en voorzieningen te vormen. Het evalueren en bijsturen van 
exploitatieplannen blijft de komende periode onverminderd van groot belang. 
Voor het geval dat nog niet (voldoende) is gebeurd, vragen wij u concreet: 

realistische kaders te stellen, bijvoorbeeld voor aan de grondexploitatie toe te rekenen 
rente en kosten; 
uit te gaan van realistische planningen van het aantal uit te geven vierkante meters in de 
diverse bestemmingsplannen; 
afstemming te zoeken met andere gemeenten op regionaal niveau en met (plannen van) 
externe partijen, inclusief PPS-constructies; 
risico's van PPS-constructies en de eventuele financiële gevolgen daarvan voor de 
gemeente in beeld te brengen. 

Indien op basis hiervan blijkt dat boekwaarden onevenredig hoog op uw balans zijn 
gewaardeerd, zult u voorzieningen moeten vormen of afwaarderen en hiervoor 
dekkingsmiddelen aanwijzen. 

Decentralisaties en rijkskortingen 
In de komende jaren zal het volume van uw begroting toenemen. Als gevolg van een aantal 
decentralisaties binnen het sociale domein zal de uitkering uit het Gemeentefonds bijna 
verdubbelen. Vanuit het Rijk gaan deze decentralisaties vergezeld van 
bezuinigingstaakstellingen. U zult deze taken uit moeten voeren met minder geld dan waarvoor 
het Rijk ze op dit moment uitvoert. In hoeverre u in staat zult zijn deze taken voor de beschikbare 
middelen uit te voeren, hangt mede af van het beleid dat u in deze gaat ontwikkelen. Wij 
adviseren u in de komende meerjarenbegroting alvast aandacht te schenken aan de financiële 
gevolgen, bijvoorbeeld door het schetsen van mogelijke scenario's. 

Naast de decentralisaties zal het Gemeentefonds worden gekort als gevolg van de afspraken die 
tussen Rijk en V N G zijn gemaakt als uitvoering van het regeerakkoord "Bruggen slaan". Wij gaan 
er vooralsnog vanuit dat de consequenties hiervan zullen zijn vertaald in de komende 
meicirculaire van het Gemeentefonds. Mogelijke verdere bezuinigingen zijn vooralsnog 
doorgeschoven en zullen op het moment van opstellen van de begroting niet bekend zijn. Wij 
verwachten van u dat minimaal rekening houdt met de kortingen waartoe definitief is besloten. 

Bezuinigingsmaatregelen 
Veel gemeenten voeren ingrijpende ombuigingsplannen uit. Het realiseren daarvan bepaalt of 
het begrotingsevenwicht en daarmee een gezonde financiële positie kan worden gehandhaafd. 
Bezuinigingsmaatregelen die in de begroting worden verwerkt, beoordelen wij systematisch op 
hardheid en haalbaarheid. Van u, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, verwachten wij 
dat de bezuinigingsmaatregelen concreet (op programmaniveau) worden benoemd. Ook moet 
het proces om de maatregelen te effectueren vastliggen. Ervaringen opgedaan met eerdere 
bezuinigingsoperaties wegen wij in ons oordeel ook mee. Met andere woorden: de financiële 
gevolgen van maatregelen waarmee u de begroting sluitend wilt maken moeten realistisch en 
door uw besluitvorming onderbouwd zijn. 
Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren al meerdere bezuinigingsrondes ingevuld. 
Cumulatie van diverse maatregelen kan het inzicht voor u als raad vertroebelen. Wij adviseren u 
in de begroting een overzicht op te nemen van de diverse ombuigingsmaatregelen waartoe u nu 
of in een eerder stadium hebt besloten en die betrekking hebben op de begrotingen 2014 en 
verder. 
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Eenmalige baten en lasten 
De Gemeentewet geeft de raad de taak een materieel sluitende begroting vast te stellen. Dit 
betekent dat tegenover structurele lasten in ieder geval een gelijk bedrag aan structurele baten 
staat. Dit is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht (minst belastende vorm) in 
aanmerking te komen. Voor een oordeel over deze voorwaarde is een transparant overzicht 
nodig van eenmalige baten en lasten die het begrotingssaldo beïnvloeden. De wet schrijft dit 
overzicht voor, maar het ontbreekt toch nog (of is ontoereikend) bij een aantal gemeenten. Wij 
verzoeken u een dergelijk overzicht op te nemen, zodat ook u het structurele saldo van de 
begroting en meerjarenbegroting kunt bepalen. 

Negatief eigen vermogen 
Reserves mogen geen negatief saldo hebben. Dit voorschrift is de laatste tijd actueel geworden in 
verband met grondexploitatieverliezen. Een aantal gemeenten moest verliezen in de 
grondexploitatie opvangen, waardoor negatieve reserves zijn ontstaan. Een negatief saldo van 
een reserve moet zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen de periode van de meerjarenbegroting) 
worden weggewerkt. Daarvoor kunnen, indien aanwezig, andere beschikbare reserves worden 
ingezet/herbestemd. Als de totale reservepositie negatief is, dan lost dit het probleem niet op. In 
dat geval moet de oplossing binnen het budget worden gezocht, bijvoorbeeld door extra 
ombuigingen of inkomstenverhogingen. Als een gemeente in deze situatie niet in staat is het 
negatieve saldo van de reserves om te buigen, dan kan dit tot preventief toezicht leiden. 

Demografische ontwikkeling 
Wij adviseren gemeenten die mogelijk te maken hebben of te maken krijgen met een afname 
van de bevolking om een paragraaf demografische ontwikkeling toe te voegen aan de begroting 
en de jaarrekening. Paragrafen dwingen tot het formuleren van een samenhangend beleid dat de 
afzonderlijke beleidsterreinen overstijgt en mogelijke gevolgen in beeld brengt. Krimp is daar een 
typisch voorbeeld van. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, de V N G en het 
ministerie van BZK hebben een handreiking paragraaf demografische ontwikkeling opgesteld. 
De handreiking en alle tot nu toe opgestelde paragrafen zijn te vinden op de site 
www.vanmeernaarbeter.nl. 

Het toezicht en uw gemeente 
Afhankelijk van het risicoprofiel volgen wij de financiële positie van uw gemeente meer of minder 
intensief. Als afstemming nodig is, dan voldoet over het algemeen overleg op ambtelijk niveau. 
Soms vindt bestuurlijk overleg plaats. Nadat de begroting is vastgesteld ontvangt u jaarlijks via 
een begrotingsbrief onze bevindingen daarover. Ook verwijzen wij u graag naar 
http://ftgelderland.databank.nl/ waarop informatie staat over de financiële positie van alle 
Gelderse gemeenten. Verder kunnen onze toezichthouders op uw verzoek een presentatie over 
het toezicht op uw gemeente verzorgen. 
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Tot slot 
Gelet op de omvang van de financiële problematiek vinden wij het van groot belang dat op tijd 
wordt begonnen met de voorbereiding van de begroting 2014-2017. Bij tegenvallers is er dan 
nog tijd om bij te sturen. Wij verwachten met de informatie in deze brief een positieve bijdrage te 
leveren aan het proces dat een solide financiële positie moet opleveren. 

Wij wijzen u er ten slotte nog op dat wij een kopie van deze brief ter kennisneming aan het 
college van Burgemeester en Wethouders sturen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

van de Koning 
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kopie aan: 
- Het college van Burgemeester en Wethouders 
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