
provincie H o L L A N D 

ZUID 

Gedeputeerde Staten 

Directie Leefomgeving en Bestuur 
Afdeling Bestuur 
Contact 

H.G.Jacobs 
T 070-441 76 94 
hg,jacobs@pzh.nl 

Postadres Provinciehuls 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

De raad van de gemeente 
ALBRANDSWAARD 

Datum 

11 DEC 2012 
Ons kenmerk 

P Z H - 2 0 1 2 - 3 6 1 0 5 2 9 7 4 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

Toezichtregime begroting 2013 

Geachte raad, 

Elk jaar besluiten wij vóór aanvang van het begrotingsjaar of voor uw gemeente repressief of 
preventief begrotingstoezicht geldt. Wij verwijzen u naar artikel 203 van de Gemeentewet. 
Repressief toezicht is regel. Dit houdt in, dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw 
begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren. Preventief toezicht is 
uitzondering. Dit betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen eerst nog door ons moeten 
worden goedgekeurd voordat u tot uitvoering kunt overgaan. 

Besluit: Repressief begrotingstoezicht voor 2013 
Wij hebben geconstateerd dat uw begroting voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. 
Daarom hebben wij besloten dat voor uw gemeente voor het jaar 2013 sprake is van repressief 
begrotingstoezicht. De begroting hebben wij voor kennisgeving aangenomen. Wij verzoeken u om 
begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling aan ons toe te sturen. 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

Overwegingen 
1. U heeft de begroting en de jaarrekening tijdig toegestuurd. 
2. Uw begroting is naar ons oordeel materieel in evenwicht. 
3. Tenslotte hebben wij geconstateerd dat de jaarrekening 2011 materieel niet in evenwicht is. Zie 

onze brief van 30 augustus 2012, met kenmerk PZH-2012-348595958. Wij hebben echter 
geconstateerd dat u de structurele financiële gevolgen van de jaarrekening 2011 heeft 
verwerkt in de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016. Mede om die reden hebben 
wij toch besloten tot repressief begrotingstoezicht. 

Wettelijk kader/toetsingscriteria 
Ons besluit is gebaseerd op de kaders en criteria genoemd in: 
1. de Gemeentewet; 
2. de Algemene wet bestuursrecht; 
3. het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten(BBV); 
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4. het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Zichtbaar toezicht' van februari 2008; 
5. onze begrotingscirculaire van 13 maart 2012, kenmerk PZH-2012-327883266. 

De criteria om voor het repressieve begrotingstoezicht in aanmerking te komen zijn: 
1. de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 zijn tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 

15 november 2012, ingezonden; 
2. de begroting 2013 is naar ons oordeel in evenwicht of, als dat niet het geval is, in de 

meerjarenraming is aannemelijk gemaakt dat dit evenwicht uiterlijk in 2016 tot stand zal 
worden gebracht; 

3. de jaarrekening 2011 is naar ons oordeel in evenwicht. 

Wij bedoelen met evenwicht 'materieel evenwicht'. De begroting en de jaarrekening zijn materieel 
in evenwicht als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 

Opmerkingen naar aanleiding van ons onderzoek 

Begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 
Uw gemeente presenteert een tekort in de primitieve begroting 2013. Gelijktijdig met de 
programmabegroting 2013 is de eerste begrotingswijziging 2013 vastgesteld. Rekening houdend 
met deze eerste begrotingswijziging en geschoond van incidentele baten en lasten, resteert er 
een materieel sluitende begroting voor 2013. Ook de meerjarenraming is materieel in evenwicht. 
Hierin zijn stelposten voor bezuinigingsmaatregelen verwerkt die voor een groot deel afkomstig 
zijn uit de begroting 2012. Wij gaan er nog steeds van uit dat de resterende taakstellingen 
daadwerkelijk zullen leiden tot realisatie van bezuinigingen. Op diverse momenten gedurende het 
jaar vindt monitoring plaats door uw gemeente. Wij adviseren u om hiermee door te gaan en ons 
tijdig op de hoogte te houden van de voortgang en het verdere verloop van de 
bezuinigingsoperatie. 

Meerjarige groei gemeentefonds 
Bij de ramingen in uw begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 bent u uitgegaan van de 
groei van het gemeentefonds zoals opgenomen in de junicirculaire gemeentefonds 2012 van de 
minister van BZK, waarbij u stelposten hebt opgenomen voor aanvullende kortingen. In het 
Regeerakkoord van de VVD en de PvdA genaamd 'Bruggen slaan' van 29 oktober 2012 staan 
enkele maatregelen die in de periode tot en met het jaar 2017 zullen leiden tot een daling van het 
gemeentefonds. Wij gaan ervan uit dat u de gevolgen van deze daling voor uw financiële positie 
zult verwerken in de Kadernota 2014. 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
De financiële begroting en meerjarenraming zijn nog niet conform het BBV, omdat niet alle 
verplichte onderdelen zijn opgenomen. Het BBV geeft de gemeente in ruime mate de vrijheid 
haar begroting in te richten. De begroting dient volgens deze voorschriften echter wel aan een 
aantal minimumeisen te voldoen. Wij verzoeken u extra aandacht hieraan te besteden bij de 
opstellen van uw begroting 2014. 
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Tot slot 
Wij ontvangen graag vóór 1 mei 2013 uw reactie op deze brief. 
Een afschrift van deze brief hebben wij aan het College van Burgemeester en Wethouders 
gezonden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

Mw. drs. A.M. de Wit MPA 
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Afschrift aan: 

- Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard 
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