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Geachte heer, mevrouw, 

Ook dit jaar liggen er belangrijke uitdagingen op het gebied van gemeentefinanciën. Behalve het 
effectueren van de decentralisaties en de herverdeling van het gemeentefonds, vergt de invulling 
van bezuinigingen uw aandacht. Bij veel gemeenten ging een sluitende begroting 2014 
vergezeld met een niet-sluitend meerjarenperspectief. Mede op basis van dit perspectief hebben 
wij zorgen over de gevolgen van de verminderde financiële positie van gemeenten voor de 
Gelderse samenleving. 
Vanuit onze rol als partner van lokale overheden ondersteunen wij gemeenten door te investeren 
in goede plannen. Daarvoor hebben wij middelen als de Robuuste Investeringsimpuls, Stad- en 
Regiocontracten, het Impulsplan Wonen en de Gelderse Sleutelprojecten, waarmee wordt 
geïnvesteerd in bijvoorbeeld wegen, wonen en werken. Hiermee wordt de positie van gemeenten 
voor de toekomst verstevigd. 
Vanuit onze toezichtsfunctie hebben wij samen met u een rol in het gezond houden van de 
lokale financiën. U bent als raad verantwoordelijk voor het vaststellen van een sluitende 
(meerjaren) begroting. Als toezichthouder 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 2015-2018 vaststelt. 

Het toezicht zoals wij dat uitvoeren kent twee vormen: repressief toezicht en 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 reëel en structureel 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. Voor het oordeel over het aspect reëel 
evenwicht wordt gekeken naar de realiteit van de ramingen. 
In de andere gevallen geldt repressief toezicht, de minst belastende toezichtsvorm. 
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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. Naar aanleiding van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen nemen onze toezichthouders binnenkort contact op met de griffie 
van uw gemeente. Wanneer hier behoefte aan is, kan er na de verkiezingen een presentatie 
worden gehouden aan de nieuwe gemeenteraad. Daarbij kunnen, naast het financiële toezicht, 
ook andere onderwerpen uit het Interbestuurlijk Toezicht aan de orde komen. 

Decentralisaties 
In de komende jaren zal het volume van uw begroting toenemen. Als gevolg van een aantal 
decentralisaties vanuit o.a. het Rijk en de provincie (betreffende jeugdzorg) binnen het sociale 
domein zal de uitkering uit het Gemeentefonds bijna verdubbelen. Deze decentralisaties gaan 
vergezeld van bezuinigingstaakstellingen. U zult deze taken uit moeten voeren met minder geld 
dan waarvoor ze op dit moment worden uitgevoerd. 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 dezen gaat 
ontwikkelen. U zult, wanneer er een tekort aan middelen is voor deze taken, dekking moeten 
vinden binnen uw begroting, zodat de (meerjaren)begroting structureel sluitend is. 

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 2015 en 
verder. 

Eenmalige baten en lasten 
De Gemeentewet geeft de raad de taak een begroting in reëel en structureel evenwicht 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 meerjarige 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. 
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Negatieve reserves 
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 binnen de periode van 4 jaar, dan komt de 
gemeente onder preventief toezicht. 
Wanneer de negatieve stand van de algemene reserve is ontstaan door het (moeten) nemen van 
verliezen in de grondexploitatie, dan kan de toezichthouder onder voorwaarden de gemeente 
toestemming geven dit tekort in een langere periode dan 4 jaar te saneren. Ook dan komt de 
gemeente onder preventief toezicht. Hoe lang de periode van saneren is, is vooral afhankelijk van 
de oorzaak en de omvang van het tekort. Sanering in een periode langer dan 10 jaar is echter niet 
toegestaan. Over de sanering van een negatieve algemene reserve maakt de gemeente 
afspraken met de toezichthouder. 

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: 

uit te gaan van realistische planningen van het aantal uit te geven vierkante meters van 
onder andere woningbouw en bedrijventerreinen in de diverse bestemmingsplannen; 
realistische kaders te stellen, bijvoorbeeld voor aan de grondexploitatie toe te rekenen 
rente en kosten; 
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. 

Schuldpositie gemeenten 
De aandacht voor de schuldpositie van de gemeenten is de laatste jaren toegenomen. Een hoge 
schuldpositie brengt risico's mee. De flexibiliteit van de begroting wordt beperkt en een 
rentestijging kan de budgettaire positie van gemeenten beïnvloeden. Wij gaan ervan uit dat deze 
risico's door u in beeld worden gebracht, bijvoorbeeld in de Paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing van uw begroting. 

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 2015-2018. 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. 
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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, 

0 
Commissaris secretari 
van de Koning 
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kopie: 
«. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek 
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