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Geachte heer/mevrouw,

In deze brief vermelden wij welke toezichtvorm in 2017 op uw gemeente van toepassing is. Tevens 
lichten wij enkele belangrijke financiële aspecten van uw gemeente nader toe, om vervolgens een 
beoordeling te geven van uw financiële positie. Wij dringen er op aan onze opmerkingen mee te 
nemen in uw financiële cyclus, om er zo voor te zorgen dat de financiële positie van uw gemeente 
toekomstbestendig blijft.

Toezichtvorm
Uw gemeente komt voor 2017 in aanmerking voor het repressief toezicht, de minst belastende vorm 
van toezicht, omdat aan de daarvoor in de Gemeentewet gestelde voorwaarden wordt voldaan. Zowel 
de begroting 2017 als de meerjarenramingen zijn naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. 
Daarnaast is de vastgestelde begroting 2017 vóór de daarvoor in de Gemeentewet opgenomen 
uiterste inzenddatum aan ons toegestuurd. Wij hebben uw begroting voor kennisgeving aangenomen.
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Financiële positie
Wij brengen enkele aspecten van uw financiële 
positie, vanuit onze rol als toezichthouder, graag 
bij u onder de aandacht.

Structureel begrotingsevenwicht 
In de grafiek ziet u het verloop van uw 
meerjarenbegroting. De blauwe kolommen geven 
de saldi weer, zoals die door u zijn vastgesteld. 
Voor 2017 is de begroting net sluitend 
vastgesteld, maar dit is niet zichtbaar in de 
grafiek. De groene kolommen bevatten de door 
ons becijferde reële en structurele uitkomsten.
Wij corrigeren de saldi uit uw begroting voor 
incidentele en naar ons oordeel niet-reële posten. 
In de grafiek ziet u dat vergelijking hetzelfde beeld 
geeft, maar dat de uitkomsten volgens de
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provincie positiever zijn. Dit komt omdat de incidentele effecten, zoals opgenomen in uw begroting 
(bijlage 4) een negatieve invloed hebben op de gemeentelijke uitkomsten. Deze worden door de 
provincie voor het structurele beeld positief gecorrigeerd, waardoor de provinciale uitkomsten hoger 
zijn.

Weerstandsvermogen
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn, rekeninghoudend met het vastgestelde amendement, de 
risico’s voor uw gemeente berekend op in totaal € 7,4 mln. Dit bestaat voor het grootste deel uit de 
incidentele (statische) risico’s. De aanwezige incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 4,4 mln. en 
is niet toereikend om de genoemde risico’s volledig af te dekken. Hiervoor wordt de overcapaciteit van 
de structurele (dynamische) weerstandscapaciteit ingezet. Deze bestaat alleen uit de onbenutte 
belastingcapaciteit. Echter ozb verhoging, waardoor deze capaciteit wordt ingezet is door u op dit 
moment aan strikte spelregels (maximaal de inflatie) gebonden. U heeft echter ook bepaald dat de 
minimum norm voor de afdekking van incidentele risico’s op 80% is gesteld. U voldoet hier niet aan en 
door de vaststelling van het amendement bij de begroting is de aanvankelijke uitkomst van deze ratio 
nog verder beneden uw eigen norm komen te liggen. Evenals vorig jaar vinden wij het belangrijk dat 
het weerstandsvermogen wordt versterkt. Wij adviseren u om het weerstandsvermogen minimaal aan 
te vullen tot wordt voldaan aan uw eigen norm, waarbij 80% van de incidentele (statische) risico’s kan 
worden opgevangen.

Onderhoud wegen
Het in de begroting opgenomen structurele onderhoudsbudget voor wegen dient aan te sluiten op het 

door u vastgestelde beheerplan onderhoud. Deze aansluiting vormt een garantie voor de realiteit van 
de begroting. Het bepalen van het onderhoudsniveau behoort tot uw autonome bevoegdheden. Het 
vast te stellen niveau mag echter niet leiden tot achterstallig onderhoud en daarmee tot 
kapitaalvernietiging. In dit verband hebben wij geconstateerd dat het aanvullend budget benodigd om 
te voldoen aan het door u vastgestelde onderhoudsniveau niet is verwerkt in de begroting en de 
meerjarenramingen. Wij adviseren u dringend om de voor uitvoering van het beheerplan 
wegenonderhoud benodigde budgetten op te nemen in zowel de begroting 2018 als in de 
meerjarenramingen 2019-2021.

Beoordeling financiële positie
In het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 hebben we aangegeven de 
financiële positie van uw gemeente te beoordelen aan de hand van vijf financiële kengetallen. Wij 
hebben u daarover geïnformeerd (brief 'Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019' 
van 3 februari 2016, zaaknummer 2016-001376). U kunt het Uitvoeringsprogramma vinden op de 
website https://www.aelderland.nl/ibt.

De waarden zijn ingedeeld in drie categorieën. In het algemeen kan worden gesteld, dat categorie A 
het minst risicovol is en categorie C het meest. De categorie die correspondeert met de waarde van 
uw gemeente, is gekleurd weergegeven.

Kengetal Gelders
gemiddelde

Waarde
kengetal Categorie A Categorie B Categorie C

1. Solvabiliteitsratio 33% 30% >50% 20-50% <20%

2. Grondexploitatie 18% 5% <20% 20-35% >35%

3. Structurele exploitatieruimte Begr 0,66% 2,00% Begr en MJR 
> 0%

Begr of MJR 
> 0%

Begr en MJR 
< 0%4. Structurele exploitatieruimte MJR 0,91% 2,00%

5. Belastingcapaciteit 99% 116% <95% 95-105% >105%

6. Weerstandsvermogen 273% 90% >100% 80-100% <80%

Totaaloordeel o\«r de financiële positie van uw gemeente: Matig
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Begr = begroting (2017) MJR = laatste jaar meerjarenraming (2020):
Het Gelders gemiddelde is berekend op basis van de door de gemeenten in hun begroting 2017-2020 
opgenomen kengetallen.

Wij constateren dat de hoogte van de kengetallen solvabiliteitsratio, belastingcapaciteit en het 
weerstandsvermogen als gevolg heeft dat het totaaloordeel op “matig” uitkomt.

Tot slot
Wanneer u een nadere toelichting wenst op ons oordeel over de financiële positie van uw gemeente, 
zijn wij graag bereid dit te verzorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie. Daarbij kan ook het 
financieel toezicht in het algemeen aan de orde komen, of specifieke vragen die u over het toezicht 
heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met de toezichthouder van uw gemeente.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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