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Geachte raad,

Met instemming hebben wij geconstateerd dat op 2 junijl. door uw raad een herstelbegroting 2015-2018 is

vastgesteld die voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van de goedkeuring door de financieel toezichthouder

Wij complimenteren u met de voortvarende aanpak om te komen tot een herstel van de financiële huishouding

van uw gemeente, die heeft geresulteerd in deze herstelbegroting.

Eind decemb er 2014 hebben wij besloten op financiële gronden uw gemeente voor het jaar 201 5 onder
preventief toezicht te stellen. De door u vastgestelde programmabegroting 2015-2018 bleek naar ons oordeel

niet structureel en reëel sluitend te zijn. Aan deze begroting is dan ook met toepassing van artikel 203

Gemeentewet goedkeuring onthouden. Zie hiervoor onze brief van 18 december 2014 (met als kenmerk

81 11CB8B).
Bij brief van 12 januari 201 5 (kenmeil 8114D578) hebben wij nader de contouren aangegeven waaraan de

gemeente dient te voldoen om alsnog goedkeuring te verkrijgen voor de begroting 2015-2018. Tevens zijn in

deze brief regels vastgelegd voor het aangaan van verplichtingen door uw gemeente gelet op de preventieve

status in 2015.

ln de afgelopen periode is er zowel op ambtelijk-, directie en bestuurlijk niveau intensief overleg geweest tussen

uw gemeente en de provinciaal toezichthouder. Tevens zijn door uw gemeente stappen gezet om te komen tot

een herstel programmabegroting 2015-2018. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een groot aantal bezuinigingen met

budgettaire effecten voor uw programmabegroting. De genomen besluiten zijn venruerkt in de gewijzigde

programmabegroting 2015-2018, die is vastgesteld in uw vergadering van2 iuni2015.
Onze beoordeling van deze gewijzigde programmabegroting 2015-2018leidt tot de conclusie, dat thans wel

voldaan wordt aan de criteria voor een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Tevens zijn in de gewijzigde

begroting de kwalitatieve aspecten zodanig verbeterd dat er wordt voldoen van de wettelijke voorschriften (o.a.

begrotingsvoorschriften ).

Als toezichthouder hebben wij in het kader van het financieel herstel van uw gemeente een aantal opmerkingen.
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Bezuinigingen/taakstellingen
Conform de begrotingsrichtlijnen heeft u inzichtelijk gemaakt welke bezuinigingsmaatregelen worden getroffen

en hoe deze op programmaniveau worden ingevuld. Opvallend is daarbij dat met name de laatste twee jaren

van de begrotingscyclus de financiële omvang van deze maatregelen het grootst is. Om die reden verzoeken wij

u ons periodiek een ovezicht te verstrekken over de voortgang van deze bezuinigingen (in aansluiting op uw
Planning en Control cyclus) zodat wij actueel aangesloten blijven op deze financiële ontwikkelingen.

Sociaal Domein
Met instemming hebben wij geconstateerd dat voor het opvangen van de risico's in het Sociaal Domein nu een

reserve is gevormd van € 10 miljoen (2,5% van het jaarbudget van het Sociaal Domein). Bovendien hebben wij

kennis genomen van een uitgebreide risicoanalyse m.b.t. dit domein. Zoals in veel gemeenten het geval is zal
pas de komende jaren blijken of de budgetten (structureel en incidenteel) voldoende zijn om de uitgaven te
kunnen dekken. Om die reden verzoeken wij u ons ook periodiek een ovezicht te verstrekken over de financiële
voortgang van de uitvoering van het Sociaal Domein (in aansluiting op uw Planning en Control cyclus).

Grondexploitatie
De verliezen binnen de gemeentelijke grondexploitatie zijn afgedekt door voozieningen. Daarnaast is er voor
OBV Vathorst een herziene grondexploitatie vastgesteld waarvan wij hebben geconstateerd dat de eerste
tekenen wijzen op positieve financiële ontwikkelingen. Aangezien de grondexploitaties een belangrijk onderdeel

is van uw risicoprofiel verzoek wij u ons periodiek een geactualiseerd overzicht te verstrekken van de financiële
stand van zaken van de grondexploitaties (in aansluiting op uw Planning en Control cyclus).

Besluitvorminq
Een en ander betekent dat wij de gewijzigde programmabegroting 2015 hebben goedgekeurd conform artikel

203 van de Gemeentewet. Gelet op artikel 203, lid 5 van de Gemeentewet hebben wij ook de preventieve status

voor 2015 op uw gemeente opgeheven om uw gemeente ruimte te geven voor de invullíng van het financieel
herstelplan.

Uiteraard zullen wij de komende jaren uw begrotingen blijven volgen conform de wettelijke voorschriften echter
we hebben er vertrouwen in dat met deze herstelbegroting een goede basis is gelegd voor de toekomst.

lndien bij uw raad de wens aanwezig is voor een bestuurlijk overleg ter afronding van dit preventief proces dan

is onze gedeputeerde Financieel Toezicht (mevrouw J. Verbeek-Nijhof) uiteraard hiertoe bereid.

Wij ontvangen graag voor 1 september 2015 uw reactie op deze brief

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan het college van B&W van uw gemeente.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voozitter,
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De secretaris,




