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Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de vorm van toezicht die in 2019 geldt voor Oude IJsselstreek. 
Ook beoordelen we de totale financiële positie van uw gemeente.

Toezichtvorm
Uw gemeente voldoet aan de voorwaarden van de Gemeentewet voor repressief toezicht. Dit is de 
minst belastende vorm van toezicht. De begroting 2019 is naar ons oordeel niet structureel en reëel 
in evenwicht, maar dit evenwicht wordt in de meeijarenbegroting hersteld.

Structureel en reëel sluitende begroting
De gemeente stelt een sluitende (meerjaren) begroting 2019 vast. Voor alle jaren worden geringe 
positieve saldi gepresenteerd. Om de begroting 2019 sluitend te krijgen worden onttrekkingen 
gedaan aan de reserve sociaal domein ad € 1.306.000 en de algemene reserve € 2.967.000.
Dit is noodzakelijk om de stijgende lasten in het sociaal domein te dekken. In de becijfering van het 
structureel resultaat 2019 wordt dit als incidentele dekking gezien en daarom negatief gecorrigeerd. 
Uiteindelijk resteert dan ook een negatief structureel saldo van € 2.000.000 voor begrotingsjaar 
2019. Dit beeld geeft de gemeente zelf ook in haar begroting (blz. 7). Voor de jaren daarna 
verwacht de gemeente door ombuigingen in het sociaal domein geen onttrekkingen meer aan de 
reserve nodig te hebben om de begroting structureel sluitend te krijgen.
Daarover heeft u ons eerder inhoudelijk geïnformeerd en zijn gesprekken gevoerd.
Wij benadrukken het realisatiebelang van de maatregelen om volgend jaar een structureel sluitende 
(meeijaren) begroting te kunnen presenteren. Gezien onze positieve ervaringen en gesprekken met 
uw gemeente verwachten wij dat u de komende periode de geplande maatregelen daadwerkelijk 
weet in te vullen.

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

Markt 11 | 6811 CG Arnhem 
Postbus 9090 I 6800 GX Arnhem

BNG Bank Den Haag 
NL74BNGH0285010824 
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

; provincie
Gelderland

Btw-nummer: NL001825100.B03 
KvK-nummer: 51468751

mailto:Dost@gelderland.nI
mailto:post@gelderland.nl
http://www.gelderland.nl


Datum
31 januari 2019

Zaaknummer
2018-004427

Blad
2 van 5

Aandachtspunt(en) en motivering
Naar aanleiding van uw begroting wijzen we u op het volgende punt:
• Sociaal domein
In de bijlage vindt u een toelichting op bovengenoemd aandachtspunt.

Oordeel over de financiële positie
Wij beoordelen uw totale financiële positie, op basis van uitgangspunten genoemd in het 
Uitvoeringsprogramma IBT 2016-2019, als matig.

Toelichting
In de bijlage vindt u de toelichting. We gaan ervan uit dat u de opmerkingen uit de toelichting 
meeneemt in uw financiële cyclus. Op die manier zorgt u voor een solide, financiële positie.

Meer informatie?
Wilt u een toelichting op deze beoordeling? Op verzoek verzorgen wij een presentatie over uw 
financiële positie. Tijdens deze presentatie vertellen wij u meer over financieel toezicht in het 
algemeen. Ook is er ruimte om vragen te stellen.
Neem hiervoor contact op met Arjan Koopmans \ia telefoonnummer 026 359 90 30. 

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Jan Mandnk
Plv. Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst 
Secretaris

Voor deze beoordeling geldt:
• Gemeentewet, artikel 189 en artikel 203, Bi

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw 

bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX 

Arnhem. Graag 'bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op 

www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie 

www.rechtspraak.nl.
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Bijlage

Aandachtspunt

Sociaal domein

Het vernachte verloop van de totale lasten 
in het sociaal domein is in de grafiek 
hiernaast weergegeven (bron: financieel 
overzicht sociaal domein raadscommissie 
22 nov 2018). Er is gesignaleerd dat de 
tekorten (2017, 2018 en 2019) oplopen en 
daardoor ombuigingen (in 2020) 
noodzakelijk zijn om nog meer 
onttrekkingen aan de algemene reserve te 
voorkomen. De gemeente heeft inmiddels 
diverse oplossingsrichtingen met het 
besparingspotentieel aan de raad 
gepresenteerd. Zoals u ziet is er in 2020 een 
forse afname van de kosten begroot. De 
realisatie hiervan vergt ingrijpende 

maatregelen. Vanuit de eerdere analyse en oplossingsrichtingen bepaalt de raad een set van 
verbetermaatregelen om de lasten om te buigen. De financiële effecten hiervan zijn in mei 2019 
scherp. Als de maatregelen niet leiden tot uitvoering binnen de bestaande financiële kaders, dan 
wordt organisatie breed naar mogelijke keuzes gekeken. Deze keuzes worden in de voorjaarsnota 
2020 (in juni 2019) en de begroting 2020 gepresenteerd. Wij zullen de voortgang van dit 
ombuigingsproces en de verwerking daarvan in de begroting 2020 nauwgezet volgen.

Lasten sociaal domein
■ Lasten sociaal domein
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Oordeel over de financiële positie

Het oordeel over de financiële positie van uw gemeente is gebaseerd op vijf financiële kengetallen. 
In onderstaande tabel ziet u de kengetallen voor uw gemeente.
De waarden zijn ingedeeld in de categorieën A, B en C. Categorie A is het minst risicovol en 
categorie C het meest.
De corresponderende categorieën van uw gemeente zijn gekleurd weergegeven.

Kengetal Gelders
gemiddelde

Waarde
kengetal Categorie A Categorie B Categorie C

1. Solvabiliteitsratio 34% 14% >50% 20-50% <20%
2. Grondexploitatie 11% 9% <20% 20-35% >35%
3a. Structurele exploitatieruimte Begr 0,20% -2,99% Begr en MJR 

> 0%
Begr of MJR 

> 0%
Begr en MJR 

< 0%3b. Structurele exploitatieruimte MJR 1,10% 2,11%
4. Belastingcapaciteit 100% 102% <95% 95-105% >105%
5. Weerstandsvermogen 216% 245% >100% 80-100% <80%

Totaaloordeel o\er de financiële positie van uw gemeente: Matig

Op basis van de uitslag van de kengetallen komt het totaaloordeel uit op matig. Opvallend is de 
C-score van de solvabiliteit. De waarde van het kengetal solvabiliteit geeft de verhouding eigen 
vermogen versus totaal vermogen weer. De gemeente heeft een ruime algemene reserve van € 20 
mln. Echter daar tegenover staat een hoge schuldpositie door de leningenportefeuille. Dit verklaart 
de lage waarde van de solvabiliteit. Wij raden u aan om te koersen op een dalende 
leningenportefeuille. Dit zal leiden tot een betere solvabiliteit.

Zo komt een beoordeling tot stand
Het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 beschrijft hoe beoordelingen tot 
stand komen. Wilt u meer weten over dit programma? Kijk daarvoor op www.gelderland.nl/ibt
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