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Onderwerp: Financiële positie Drentse gemeenten

Geachte heer Knops,

Wijontvangen zorgelijke signalen van gemeenten in Drenthe over hun financiële si-
tuatie. Net als in de rest van Nederland staan ook in Drenthe gemeenten onder grote
financiële druk en wordt het steeds lastiger om een structureel begrotingsevenwicht te
bewaren. Zij staan voor lastige keuzes die direct merkbaar zijn bij inwoners en onder-
nemers.

ln onze bríef van 21 december 2O18 over de toezichtvorm voor het begrotingsjaar
2019 voor de Drentse gemeenten hebben wijonze zorgen geuit over de toekomstige
financiële positie van de gemeenten. Deze zorg hebben wij ook geuit in ons verslag
over het uitgevoerde toezicht inzake de begrotingen 20lg aan de Tweede Kamer.
Deze zorgen zijn helaas niet afgenomen.

De Drentse gemeenten hebben recent via de Vereniging van Drentse Gemeenten
(VDG) een brief gezonden aan de Tweede Kamer waarin zij aandacht vragen voor
de zorgelijke financiële positie die, zoals aangegeven door de gemeenten, vooral ver-
oorzaakt wordt door tekorten in het sociaal domein en door wisselende inkomsten via
het Gemeentefonds. Het trap-op-trap-af systeem leidt tot een lagere bijstelling van het
accres als gevolg van de onderuitputting van de Rijksuitgaven op dit moment. wij
hebben kennisgenomen van deze brief en wij willen de Drentse gemeenten met deze
brief dan ook ondersteunen in hun oproep aan de Tweede Kamer. Wij zijn van mening
dat er een structurele oplossing moet komen, zodat gemeenten voldoende middelen
hebben om nieuwe en bestaande taken uit te kunnen voeren.
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ln de komende periode zullen wij ons een oordeel gaan vormen over de door de
Drentse gemeenten vastgestelde begrotingen 2020.wti verwachten dat de beoor-
deling hiervan mede als gevolg van de hiervoor genoemde problematiek meer
aandacht en zorg zal vragen. wijzullen u op de hoogte brengen van ons oordeel
en eventuele verdere bevindingen na afloop van dit proces.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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