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Geachte raad,

Wij hebben de begroting van uw gemeente voor het jaar 2019, zoals deze door u in de vergadering van 1

november 2018 werd vastgesteld, in de zogenaamde eerste fase onderzocht.

Dit eerste fase onderzoek behelst een onderzoek op hoofdlijnen naar de (meerjarige) financiële positie van uw

gemeente. Op basis van dit onderzoek besluiten wij omtrent het voor het komende jaar in te stellen

begrotingstoezicht.

Naar aanleiding van het begrotingsonderzoek delen wij u het volgende mee.

Wij hebben geconstateerd dat de door u vastgestelde begroting voor hetjaar 2019 een structureel en reëel

tekort vertoont en dat het evenwicht in de meerjarenraming ook niet wordt hersteld. Het begrotingsjaar 2019 laat

een structureel tekort zien van € 140.000. De laatste jaarschijf wordt gepresenteerd met een positief structureel

saldo van € 395.000. Echter, dit is inclusief te nemen maatregelen ad € 1.058.678 die niet nader zijn
onderbouwd en niet op programmaniveau zijn ingevuld. Ook uit ambtelijk overleg is gebleken dat het

opgenomen bedrag onder 'te nemen maatregelen‘ vanuit de zijde van gemeente (nog) niet concreet te

onderbouwen is. Indien wij op het structureel begrotingssaldo 2022 derhalve een negatieve correctie

doorvoeren als gevolg van genoemde niet reële raming wordt ook dit saldo negatief waarmee u in aanmerking
komt voor preventief begrotingstoezicht.

In ons beleidskader "zichtbaar toezicht" hebben wij bepaald dat, alvorens preventief begrotingstoezicht wordt

ingesteld, een bestuurlijk overleg wordt gehouden. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 11 december 2018,
waarbij uw gemeente werd vertegenwoordigd door dhr. Drenth en ons college door dhr. Brouns. In het gesprek
is de huidige zorgelijke situatie en de reeds ingezette procedure die moet leiden tot een pakket aan

maatregelen om in de toekomst een structureel saldo te kunnen presenteren besproken. De uitkomsten van het

gesprek geven ons het vertrouwen dat er bij de Voorjaarsnota 2019 door uw raad de noodzakelijke besluiten

worden genomen die zullen leiden tot een structureel en meerjarig evenwicht.

Op basis van de gepresenteerde begroting, de reeds ingezette acties en de uitkomst van het bestuurlijk overleg
hebben wij dan ook besloten om uw gemeente voor hetjaar 2019 onder het repressieve begrotingstoezicht te

plaatsen.

Martinikerkhof 1 2 Sint Jansstraat4 Postbus 610 Telefoon www.provinciegroningennl
9712 JG Groningen 9712 JN Groningen 9700 AP Groningen 050 316 4911 info@provinciegroningen.nl

De provrncre Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening Dit handvest vmdt u op onze website of kunt u opvragen bij de

afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicaire 050 3164160 BTW NL0019 32 822 801 / KvK 01182023! |BANÌ NL84 ABNA 0446 0456 91 IBIC ABNANL2A



Wij merken hierbij op dat wij uw financiele situatie als risicovol kwalificeren. Wij achten het dan ook van belang
actief vanuit uw zijde op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen op het terrein van het bepalen
en invullen van aanvullende taakstellingen en vinden het wenselijk geinformeerd te worden omtrent de

voortgang van dit proces. Voor dit doel zullen wij ambtelijk contact met u onderhouden.

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:

Namens dezen:

G.E. Boerma

Hoofd van de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en

Communicatie

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend
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Onderwerp : begroting 2019; repressief toezicht

Geachte raad,

Wij hebben de begroting van uw gemeente voor het jaar 2019, zoals deze door u in de vergadering van 1

november 2018 werd vastgesteld, in de zogenaamde eerste fase onderzocht.

Dit eerste fase onderzoek behelst een onderzoek op hoofdlijnen naar de (meerjarige) financiële positie van uw

gemeente. Op basis van dit onderzoek besluiten wij omtrent het voor het komende jaar in te stellen

begrotingstoezicht.

Naar aanleiding van het begrotingsonderzoek delen wij u het volgende mee.

Wij hebben geconstateerd dat de door u vastgestelde begroting voor hetjaar 2019 een structureel en reëel

tekort vertoont en dat het evenwicht in de meerjarenraming ook niet wordt hersteld. Het begrotingsjaar 2019 laat
een structureel tekort zien van € 140.000. De laatste jaarschijf wordt gepresenteerd met een positief structureel

saldo van € 395.000. Echter, dit is inclusief te nemen maatregelen ad € 1.058.678 die niet nader zijn
onderbouwd en niet op programmaniveau zijn ingevuld. Ook uit ambtelijk overleg is gebleken dat het

opgenomen bedrag onder 'te nemen maatregelen' vanuit de zijde van gemeente (nog) niet concreet te

onderbouwen is. Indien wij op het structureel begrotingssaldo 2022 derhalve een negatieve correctie

doorvoeren als gevolg van genoemde niet reële raming wordt ook dit saldo negatief waarmee u in aanmerking
komt voor preventief begrotingstoezicht.

in ons beleidskader "zichtbaar toezicht" hebben wij bepaald dat, alvorens preventief begrotingstoezicht wordt

ingesteld, een bestuurlijk overleg wordt gehouden. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 11 december 2018,
waarbij uw gemeente werd vertegenwoordigd door dhr. Drenth en ons college door dhr. Brouns. In het gesprek
is de huidige zorgelijke situatie en de reeds ingezette procedure die moet leiden tot een pakket aan

maatregelen om in de toekomst een structureel saldo te kunnen presenteren besproken. De uitkomsten van het

gesprek geven ons het vertrouwen dat er bij de Voorjaarsnota 2019 door uw raad de noodzakelijke besluiten
worden genomen die zullen leiden tot een structureel en meerjarig evenwicht.

Op basis van de gepresenteerde begroting, de reeds ingezette acties en de uitkomst van het bestuurlijk overleg
hebben wij dan ook besloten om uw gemeente voor het jaar 2019 onder het repressieve begrotingstoezicht te

plaatsen.
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Wij merken hierbij op dat wij uw financiele situatie als risicovol kwalificeren. Wij achten het dan ook van belang
actief vanuit uw zijde op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen op het terrein van het bepalen
en invullen van aanvullende taakstellingen en vinden het wenselijk geinformeerd te worden omtrent de

voortgang van dit proces. Voor dit doel zullen wij ambtelijk contact metu onderhouden.

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:

Namens dezen:

G.E. Boerma

Hoofd van de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en

Communicatie

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.


