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Geachte heer/mevrouw, 

Wij delen u mede dat uw gemeente voor het jaar 2014 in aanmerking komt voor het repressief 
(=terughoudend) toezicht. In het verlengde hiervan hebben wij uw begroting 2014-2017 voor 
kennisgeving aangenomen. De vastgestelde begroting 2014-2017 is in meerjarenperspectief 
structureel sluitend. Daarnaast zijn de begroting 2014-2017 en de jaarrekening 2012 van uw 
gemeente voor de in de Gemeentewet gestelde termijnen aan ons ingezonden. 

Daarbij merken wij het volgende op: 

Structureel begrotingsevenwicht 
De begroting 2014 en de jaarschijf 2015 worden door u sluitend gepresenteerd. De jaarschijf 
2015 is echter naar ons oordeel niet structureel sluitend, door een (incidentele) onttrekking aan 
de algemene reserve van € 1,35 miljoen. De jaarschijven 2016 en 2017 vertonen grote tekorten, 
oplopend naar een tekort van € 2,4 miljoen in 2017. Tevens is inmiddels de septembercirculaire 
2013 van het Ministerie van BZK verschenen. Deze circulaire resulteert in een lagere algemene 
uitkering uit het gemeentefonds dan op basis van de door u als uitgangspunt gehanteerde 
meicirculaire 2013 mocht worden verwacht. 
Het dekken van de verwachte meerjarige tekorten laat u over aan de nieuwe gemeenteraad. Wij 
verzoeken u echter dringend om op zo kort mogelijke termijn en nog vóór de komende 
raadsverkiezingen een inventarisatie van mogelijke ombuigingsopties in gang te zetten. 
Voorkomen moet worden dat het in maart/april aan te treden nieuwe gemeentebestuur 
onvoldoende in staat wordt gesteld om de noodzakelijke nieuwe dekkingsmaatregelen tijdig te 
nemen. Overigens zal niet slechts kunnen worden volstaan met tijdige besluitvorming. Er zal in 
de begroting 2015 sprake moeten zijn van daadwerkelijk te effectueren financieel renderende 
maatregelen met een nu begrote omvang van circa € 1,5 miljoen. 

Onderhoud wegen 
Het in de begroting opgenomen structurele onderhoudsbudget voor wegen dient aan te sluiten 
op het door u vastgestelde beheerplan onderhoud wegen. Deze aansluiting vormt een garantie 
voor de realiteit van de ramingen in de begroting. Het bepalen van het onderhoudsniveau 
behoort tot uw autonome bevoegdheden. Het vast te stellen niveau mag echter niet leiden tot 
achterstallig onderhoud en daarmee tot kapitaalvernietiging. Sprake is dus van een ondergrens. 
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Wij hebben geconstateerd dat de afgelopen jaren structurele besparingen zijn opgenomen voor 
het onderhoud van wegen. Wij herhalen nogmaals de behoefte aan afstemming tussen 
kaderstelling en budgettering (zie onze vorige begrotingsbrieven d.d. 22-12-2011 zaaknr. 2011-
003314 en d.d. 19-12-2012 zaaknr. 2012-006831). Wij zien de in begin 2014 geplande 
herziening dan ook graag tegemoet. Tevens adviseren wij u dringend het achterstallig 
onderhoud te verwerken in dit herziene plan. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
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