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Ondenverp: Toezichtvorm Begroting 2020 Drentse gemeenten

Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over onze bevindingen met betrekking tot het
financieel toezicht 2020.

Financieel toezicht algemeen
Het financieel toezicht is een wettelijke taak van Gedeputeerde Staten, gebaseerd op

artikel 203 van de Gemeentewet. Met het toezicht wordt beoogd een gezonde finan-
ciële situatie bij gemeenten te bevorderen. Deze taak voert de provincie sober en pro-
portioneel uit om de toezichtlasten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Het financieel toezicht vindt plaats op basis van het wettelijk kader (bijvoorbeeld het
Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten) en op basis van de
uitwerking van dat wettelijk kader (Gemeenschappelijk Toezicht Kader 2020).
Elk jaar nemen wij vóór aanvang van het begrotingsjaar een besluit over de vorm van
toezicht voor gemeenten, repressief of preventief begrotingstoezicht. Daarbij is re-
pressief toezicht regel. Gemeenten kunnen hun begroting dan direct uitvoeren. De

begroting en begrotingswijzigingen hoeven niet vooraf goed te worden gekeurd. Pre-

ventief toezicht is uitzondering. Dit betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen
eerst door ons moeten worden goedgekeurd, voordat een gemeente tot uitvoering kan

overgaan.

De begrotingsonderzoeken hebben meer aandacht gevraagd dan in voorgaande jaren

als gevolg van de zorgelijke financiële positie van de Drentse gemeenten. Elf ge-

meenten zijn erin geslaagd om voor het begrotingsjaar 2020 aan de wettelijke eis van

een structureel en reëel sluitende begroting, danwel meerjarenperspectief te voldoen.
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Voor één gemeente is dit niet haalbaar gebleken. Wij hebben besloten om de
gemeente Assen onder preventief toezicht te plaatsen voor het begrotingsjaar 2020

De provinciale toezichthouders en het Rijk hebben in overleg een richtlijn opgesteld
ten aanzien van de meerjarenraming extra middelen jeugd in de gemeentelijke be-
groting. De richtlijn is erop gericht dat de toezichthouder meeweegt dat er nog on-
derzoek loopt dat erop is gericht om een nieuw kabinet te laten besluiten over een
passend budget voor 2022 en latere jaren. Hierdoor worden gemeenten in staat
gesteld om in het licht van de afspraken een meerjarenraming op te nemen voor uit-
gaven jeugd.

ln de richtlijn is opgenomen dat als gemeenten voor de jaren 2O22 en 2023 gebruik

willen maken van een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' om een sluitende
meerjarenraming te presenteren, de toezichthouder dit accepteert tot een maximum
van (het meest actuele beeld van het gemeentelijk aandeel in) € 300 miljoen voor
2021 . Zes gemeenten zouden geen sluitend meerjarenperspectief hebben zonder het

ramen van deze stelpost.

Uit de beoordeling blijkt verder dat het merendeel van de gemeenten een maatre-
gelenpakket heeft opgenomen om besparingen in de exploitatie te kunnen realiseren.
Het Sociaal Domein blijkt ook dit jaar een groot negatief effect te hebben op de begro-
tingen van de gemeenten. Met name door de taken in het Sociaal Domein zien wij dat
gemeenten geconfronteerd worden met oplopende tekorten/nadelen. Bezuinigingen in

het Sociaal Domein maken deel uit van de ramingen in de Begroting 2020 en de

Meerjarenraming2O2l-2023. Bij het merendeelvan de gemeenten zijn bijde Jaar-
rekening 2018 en de rapportages over het verloop van het begrotingsjaar 2019 de
eventueel daarvoor gevormde reserves volledig ingezet. De opvang van eventuele te-
korten bij die gemeenten dient vanaf dit jaar dan ook plaats te vinden door de regu-
liere exploitatie of door de algemene reserve.

Op grond van de Gemeentewet dienen wij de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties binnen een maand van ons besluit over de toezichtvorm in kennis
te stellen. Een afschrift van onze brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties over de toezichtvorm Begroting 2020 is ter informatie bijgevoegd.
Hierin brengen wij onze bevindingen over de financiële positie van de Drentse
gemeenten eveneens onder de aandacht van de minister.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

Bijlage Afschrift brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mb/coll.



provincieb uis SØesterbrink r, Assen
postadres Postbus r22,94oa ¡c Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'uincieþrenthe

Aan:

de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

t.a.v. de heer drs. R.W. Knops

Postbus 2OO11

2500 EA 's-GRAVENHAGE

,tltilil,,ll,,ll,ll,tttt,tlt,,ll,,ll,ltl,ttl

Assen, l7 december2Ol9
Ons kenme rk 51 I 5.21201 9002780
Behandeld door mevrouw J.K. van der Laan (0592) 36 56 75
Onderwerp: Financieel toezicht begrotingen 2020 Drentse gemeenten

Geachte heer Knops,

Op grond van artikel 205, eerste lid, van de Gemeentewet delen wij u hierbij mee dat
wij hebben besloten om voor het begrotingsjaar 2020 de gemeente Assen onder pre-
ventief begrotingstoezicht te plaatsen. De Begroting 2O2O en de wijzigingen daarvan
dienen door ons te worden goedgekeurd.

Wijwijzen u erop dat de begroting bewust afwijkt van het door het Rijk per 1 januari

2020 opgelegde abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De gemeente kiest ervoor dit tarief niet te hanteren en is daarmee voor-
nemens niet binnen de geldende wet- en regelgeving te handelen. Wij hebben de ra-
mingen die hiermee samenhangen daarom aangemerkt als niet reëel. Wij hebben in-
middels kennis genomen van voorgenomen besluitvorming van de gemeente waarin
de verordening wordt aangepast zodat het opgelegde abonnementstarief voor de
Wmo alsnog zal worden gehanteerd door de gemeente.

Voor de overige elf Drentse gemeenten hebben wij besloten ons regime van re-
pressief toezicht te continueren.

Wij hebben onze zorgen over de financiële situatie van de Drentse gemeenten al

eerder geuit. En hoewel het merendeel van de Drentse gemeenten erin is geslaagd
ook voor het begrotingsjaar 2020 het financiële evenwicht te bewaren, dan wel aan te
tonen dat zij dit evenwicht op termijn kunnen bewerkstelligen, heeft dit opnieuw aan-
merkelijk veel moeite gekost. Dit betekent dus nog steeds niet dat de toekomstige
financiële positie van de gemeenten zonder zorgen is.
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Wij hebben geconstateerd dat het merendeelvan de gemeenten een maatregelen-
pakket heeft opgenomen om besparingen in de exploitatie te kunnen realiseren. Het

Sociaal Domein blijkt ook dit jaar een groot negatief effect te hebben op de begro-

tingen van de gemeenten. Met name door de taken in het Sociaal Domein zien wij dat
gemeenten geconfronteerd worden met oplopende tekorteninadelen.

Bezuinigingen in het Sociaal Domein maken deel uit van de ramingen in de Begroting

2020 en de Meerjarenraming 2021-2023. Bij het merendeelvan de gemeenten zijn bij

de Jaarrekening 2018 en de rapportages over het verloop van het begrotingsjaar 2019

de eventueel daarvoor gevormde reserves volledig ingezet. De opvang van eventuele

tekorten bij die gemeenten dient vanaf dit jaar dan ook plaats te vinden door de regu-

liere exploitatie of door de algemene reserve. Het merendeel van de Drentse ge-

meenten heeft ervoor gekozen de extra middelen jeugdzorg structureel in te zetten

voor alle jaren. Ook is het voor veel gemeenten noodzakelijk gebleken om in tegen-

stelling tot voorgaande jaren de lokale heffingen met meer dan het inflatiepercentage

te laten stijgen.
De komende jaren staan de gemeentebegrotingen dan ook onverminderd onder druk.

Wijzijn dan ook nog steeds van mening dat er een structurele oplossing moet komen,

zodat gemeenten voldoende middelen hebben om nieuwe en bestaande taken uit te

kunnen voeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

mb/coll


