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Onderwerp

Geachte raad,
Bij bovenstaand mailbericht hebben wij de begroting van uw gemeente voor het jaar 2021 ontvangen, zoals
deze door u op 1 1 november 2020 werd vastgesteld.
ln onze hoedanigheid van toezichthouder op de financièn van de GÍoninger gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen berichten wÍ u, met betrekking tot het financiële begrotingstoezicht voor het komende jaar, het
volge nde.

Financieel toezicht
Het financieel toezicht is geregeld in artikel 203 van de Gemeentewet. ln dit artakel is bepaald dat uw begroting
onze goedkeuring behoeft wanneer de begroting, naar ons oordeel, niet structureel en reëel an evenwicht is en
dat het niet aannemelÍk is dat dit evenwicht de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.
Wj hebben de voornoemde begroting thans in de zogenaamde eerste fase onderzocht. Dit eerste Íase
onderzoek behelst een ondezoek op hoofdlijnen naar de (meerjarige) financiële positie van uw gemeente. Op
basis van dit onderzoek besluiten wij over het in te stellen begrotingstoezicht voor het komende jaar.
Financiële positie.
Op basis van de door u vastgestelde (meerjaren)begroling 2021-2024 constateren wij dat alle laarschijven èen
structureel en reèel evenwicht vertonen.
Het financiële perspectief kan, inclusief het in de raadsvergadering van 11 november 2020 aangenomen
amendement, als volgt worden samengevat:
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De bovengenoemde correctie houdt verband met de door u geraamde bezuinaging op bijdragen aan
gemeenschapelijke regelingen. Zoals aangegeven in ons "gemeenschappe[jk financieel toezichtkader" zajn
bezuinigingen op blJdragen aan gemeenschappelrke regelingen eerst aanvaardbaar wanneer de besturen van
de betreffende regelingen hebben besloten over de daadwerkelijke invulling van deze bezuinigingen.
Ombuigingen.
Teneinde de voornoemde saldi te kunnen realiseren is in de begroting 2021-2024 een -relatief- fors pakket aan
ombuigingsmaatregelen verwerkt. Dit ombuigingspakket is door u -geamendeerd- vastgesteld in de
Bouwstenennotitie volgens de'voorkeursvariant'.
Voor een aantal ombuigingen is een nadere uitwerking vereist. Deze ombuigingen zijn vooreerst als taakstelling
opgenomen. Deze taakstellingen zijn voor ons, met uitzondering van de eerdergenoemde ombuiging op
bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, aanvaardbaar. Wij hebben er vertrouwen in dat u deze
taakstellingen met concrete maatregelen zult invullen.
Wj gaan ervan uit dat u de voortgang van de te nemen maatregelen nauwlettend zult monitoren. Waar
maatregelen eventueel niet gerealiseerd kunnen worden is het noodzakelijk om aanvullende maaÍegelen te
nemen opdat het huidige perspectief gehandhaafd kan blijven.
Wij vezoèken u in de, door u in de loop van 2021 vast te stellen voortgangsrapportages, de nodige informatie
tezake op te nemen en ons alsdan nader te informeren.
Ons besluit.
Op basis van het structureel en reëel sluitend perspectief voor het jaaÍ 2021 hebben wij besloten om uw
gemeente voor het jaat 202l onder het repressieve begrotingstoezicht te plaatsen. De begroting van uw
gemeente voor hetjaar 2021 heeft daarmede rechtskracht en kan worden uitgevoerd.
Ten slotte.

Aansluitend op het voornoemde eerste fase onderzoek zullen wi.i in de loop van 2021 een meer gedeailleerd -2"
Íase- begrotingsonderzoek uitvoeren. Mocht daartoe aanleiding bestaan dan zullen wij u te zijner tld nader over
onze bevindingen informeren.
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van uw
gemeente.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen
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