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Assen, 13 februari 2013
Ons kenmerk 7 13j212013000897
Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake het
project Nieuwveense Landen gemeente Meppel

Geachte mevrouw Van der Tol,

Vraaq 1

Kan GS aangeven wanneer en op welke w¡ze zij haar toezichthoudende rol ten aan-
zien van de financiële positie van de gemeente Meppel heeft opgepakt de afgelopen
periode?

Antwoord 1

De uitgangspunten voor het financieel toezicht zijn de kaders en criteria die
genoemd worden in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en het financi-

eeltoezichtkader. De belangrijkste vraag bij het toezicht rs of de gemeentelijke
begroting structureel in evenwichf ts. Op basis van de gemeentebegroting
2013-2016 is die vraag bevestigd en hebben wü op 18 december 2012 beslo-
ten de gemeente Meppel in 2013 voor het repressief toezicht (minst belasten-
de vorm van financieeltoezicht) in aanmerking te laten komen. Een vervolg-

onderzoek naar de begroting 2013 vindt plaats in de komende periode.

Vraao2
ln hoeverre zijn in het toezicht van de provincie ook de grondposities van Meppel

meegenomen en hoe zijn de risico's van die grondposities ingeschat?

Antwoord 2

GS zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de gemeentefinanciën als ge-

heel; zü houdt geen separaat toezicht op de gemeentelijke grondexploitaties.

Waar door de provincie gekeken wordt naar de gemeentelijke grondexploitatie

gebeurt dit in relatie tot de financiën in totaal; belangrijkste vraag bij toezicht is



dus of de gemeentelijke begroting structureel in evenwicht is (ondanks even-
tuele tekorten op de grondexploitaties). vanuit onze toezichthoudende rot is
op meerdere momenten aandacht gevraagd voor de rsico's die samenhangen
met een actieve grondpolitiek. Met betrekking tot het project Nieuwveense
Landen is op onderdelen specifieke aandacht gevraagd. Dat Meppet nu haar
verantwoordelijkheid pakt en maatregelen neemt vinden wij positief. Het nu
naar buiten gebrachte tekort en de wijze waarop de gemeente dit tekort denkt
af te dekken nemen wij in onze volgende beoordeting van de financiëte positie
van Meppel mee.

Vraaq 3

Welke rol speelt de provincie als toezichthouder wat betreft het herstel van de reser-
vepositie van de gemeente Meppel?

Antwoord 3
De gemeenteraad van Meppet is primair verantwoordelijk voor het herstet van
haar reseruepositie. vanzelfsprekend zalGS de maatregelen die de gemeen-
te neemt op de voet volgen en waar nodig afspraken maken binnen de kaders
genoemd bij antwoord 1.

Vraaq 4
welke gevolgen van het tekort van 3 miljoen euro van de gemeente Meppel zijn er
voor de (financiële) positie van de provincie Drenthe?

Antwoord 4
Er zijn geen gevolgen voor de financiëte positie van de provincie Drenthe.
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe  
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

 

Emmen, 1 februari 2013 

 

Betreft: Schriftelijke vragen in het kader van Artikel 41 van het Reglement van Orde over project 
Nieuwveense Landen gemeente Meppel 

 

Gisteravond heeft het College van B&W van de gemeente Meppel, bij monde van de wethouders 
Dohle en De Vos, kenbaar gemaakt dat er, door afboekingen van ongeveer 20 miljoen euro op 
het project Nieuwveense Landen, een negatief vermogen zal ontstaan van 3 miljoen euro. 
Reserves van de gemeente Meppel worden gebruikt om 20 miljoen af te boeken. 

D66 Drenthe stelt het College van GS de volgende vragen: 

1. Kan GS aangeven wanneer en op welke wijze zij haar toezichthoudende rol ten aanzien van de 
  financiële positie van de gemeente Meppel heeftopgepakt de afgelopen periode? 

 
2. In hoeverre zijn in het  toezicht van de provincie ook de grondposities van Meppel meegenomen 
   en hoe zijn de risico's van diegrondposities ingeschat? 
 
3. Welke rol speelt de provincie als toezichthouder wat betreft het herstel van de reservepositie van 

  de gemeenteMeppel? 
 
4. Welke gevolgen van het tekort van 3 miljoen euro van de gemeente Meppel zijn er voor de 

 (financiële) positie van de provincie Drenthe? 

Gezien de urgentie van de ontwikkelingen in Meppel zou D66 het zeer op prijs stellen wanneer er 
zo spoedig mogelijk antwoord komt op onze vragen, dan wel actie wordt ondernomen.  

 

Vriendelijke groet, 

Namens de fractie van D66 Drenthe, 

 
 
Marianne van der Tol 
Fractievoorzitter 
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