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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen,2l december2018
Ons kenmerk 51 15.1 81201 8002953
Behandeld door mevrouw J.K. van der Laan (0592) 36 56 75

Onderwerp: Toezichtvorm Begroting 2019 Drentse gemeenten

Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan een afschrift van onze brief aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de toezichtvorm Begroting 2019.
Hierin brengen wij onze bevindingen over de financiële positie van de Drentse ge-
meenten onder de aandacht van de minister.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage Brief minister va nnenlandse Zaken en Kon inkrijksrelaties
km/coll
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Onderwerp: Toezichtvorm begroting 201 9

Geachte mevrouw Ollongren,

Op grond van artikel 205, eerste lid van de Gemeentewet delen wij u hierbij mee dat
wij hebben besloten om voor het begrotingsjaar 2019 voor alle Drentse gemeenten
ons regime van repressief toezicht te continueren.

wij hebben verder besloten om de gemeenschappelijke regeling publiek Vervoer
onder preventief begrotingstoezicht te plaatsen. De Begroting 2019 en de wijzigingen
daarvan dienen door ons te worden goedgekeurd. Voor de overige onder toezicht
staande gemeenschappelijke regelingen in Drenthe hebben wij besloten ons regime
van repressief toezicht te continueren.

Hoewel het de Drentse gemeenten ook voor het begrotingsjaar 2019 is gelukt om het
financiële evenwicht te bewaren dan wel aan te tonen dat zij dit evenwicht op termijn
kunnen bewerkstelligen, heeft dit aanmerkelijk meer moeite gekost dan in voorgaande
jaren. Dit betekent dus zeker niet dat de toekomstige financiële positie van de ge-
meenten zonder zorgen is. Het sociaal domein heeft een groot negatief effect op de
begrotingen van de gemeenten. ln de aanloop naar de Begroting 2019 zijn het
merendeel van de gemeenten geconfronteerd met oplopende tekorten/nadelen in het
sociaal domein. Deze gemeenten hebben ervoor gekozen om bezuinigingen op dit
terrein onderdeelte laten zijn van de ramingen in de Begroting 2019 en de Meerjaren-
raming 2020-2022. Dit brengt ook met zich mee dat gemeenten zich genoodzaakt zien
om hun financiële perspectief te herijken en naar bezuinigingsmogelijkheden over de
breedte van de begroting te kijken. De komende jaren staan de gemeentebegrotingen,
mede als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein, dan ook onder druk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten

Afschrift aan Provi le Staten van Drenthe

voorzitter


