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Geachte raad

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de begroting van uw gemeente voor het jaar 2022, zoals die door u in 
de vergadering van 4 november 2021 werd vastgesteld. In onze hoedanigheid van financieel toezichthouder op 
de Groninger gemeenten en gemeenschappelijke regelingen delen wij u het volgende mede.

Het toezicht op basis van de Gemeentewet is geregeld in artikel 203 van deze wet. In dit artikel is bepaald dat 
uw begroting onze goedkeuring behoeft wanneer de begroting, naar ons oordeel, niet structureel en reëel in 
evenwicht is en dat het niet aannemelijk is dat dit evenwicht het laatste jaar van de meerjarenbegroting tot stand 
zal worden gebracht. Wij hebben de voornoemde begroting 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.

Wij hebben geconstateerd dat de voorliggende begroting, rekening houdend met de daarin opgenomen 
incidentele baten en lasten, structureel sluitend is en dat het meerjarenperspectief voor alle jaren in evenwicht 
is. Op basis van het structureel en reëel begrotingsevenwicht in 2022 hebben wij besloten om uw gemeente 
voor het jaar 2022 onder het repressieve begrotingstoezicht te plaatsen. De begroting heeft daarmee 
rechtskracht en kan worden uitgevoerd.

In aansluiting op het voornoemde eerste fase onderzoek zullen wij in de loop van 2022 een meer gedetailleerd 
-2® fase- begrotingsonderzoek uitvoeren. Mocht dit onderzoek daartoe aanleiding geven, dan zullen wij u te 
zijner tijd nader informeren.

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van uw 
gemeente.
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Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

I

, voorzitter.

secretaris.
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