
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 16 november 2018 

Aan: het college van burgemeester en wethouders  

Van: M. Huisman, griffier 

Onderwerp: Begroting 2019, meerjarenraming 2019-2022 

 

Geacht college, 

 

Op donderdag 15 november 2018 is een raadsbrede delegatie  van de raad (met uitzondering van de 

PvdA) op het provinciehuis uitgenodigd door gedeputeerde mevrouw J. Geldof. De provincie heeft namelijk 

geconstateerd dat:  

1. de begroting 2019 van Den Helder niet materieel sluitend is omdat 

a. de begroting met incidentele middelen dekkend is gemaakt en 

b. taakstellingen zijn opgenomen die nog niet concreet zijn ingevuld. 

2. de meerjarenraming 2020-2022 niet reëel in evenwicht is omdat 

 a. in de jaarschijf 2022 sprake is van een tekort van € 313.000,- en 

 b. in de jaarschijf 2022 ook nog taakstellingen zijn opgenomen die nog niet concreet zijn ingevuld. 

 

Op basis van het vorenstaande is de provincie voornemens nog geen goedkeuring te verlenen aan de 

begroting 2019 en de raad van de gemeente Den Helder in de gelegenheid te stellen de ‘tekortkoming’ 
binnen een periode van 13 weken te herstellen. Deze termijn kan vervolgens nog worden verlengd met 

een termijn van 13 weken. Gedurende deze ‘herstelperiode’ geldt het regime van preventief toezicht. 

Er is geen mededeling gedaan dat deze boodschap ook schriftelijk wordt bevestigd. 

 

Gedeputeerde Geldof heeft de aanwezigen in overweging gegeven de raad nog dit kalenderjaar een 

aanvullend besluit te laten nemen waarmee uitzicht wordt geboden op een materieel sluitend financieel 

meerjarenperspectief. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vergadert op 18 december 2018 over de begrotingen van de 

gemeenten. 

 

 

Gemeentewet, artikel 189, lid 2 

De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij 

afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de 

eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. 

 

 

 

 

Toezicht op financiën gemeenten, provincie Noord-Holland, preventief toezicht 

Preventief toezicht wordt ingesteld wanneer de begroting niet structureel en reëel in evenwicht 

is en de meerjarenraming niet aannemelijk maakt dat er een herstel van het evenwicht komt. 

Het instellen van preventief toezicht is tevens mogelijk indien de termijn van inzending van de 

begroting en/of jaarrekening wordt overschreden. Preventief toezicht is de uitzondering. GS 

delen het besluit om de medeoverheid onder preventief toezicht te plaatsen vóór 1 januari aan 

de medeoverheid mee. Als er preventief toezicht is ingesteld dienen de begroting en de 

begrotingswijzigingen vooraf ter goedkeuring aan GS te worden voorgelegd.  

De medeoverheden dienen genoemde besluiten binnen twee weken na vaststelling aan de 

toezichthouder te zenden. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moeten GS 

binnen 13 weken na de verzending een besluit over de goedkeuring nemen. Zij kunnen hun 

besluit één keer met 13 weken verdagen. Indien die termijn niet wordt gehaald, is het besluit 

automatisch goedgekeurd. Met het goedkeuringsinstrument kunnen GS ingrijpen in de 

financiën van een medeoverheid . Zij kunnen goedkeuring onthouden als de begroting of een 

begrotingswijziging in strijd met het recht of het algemene financiële belang is. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

In het gesprek met de provincie is niet helemaal helder geworden wat het vooralsnog niet goedkeuren van 

de begroting 2019 betekent voor de uitvoering van de begroting 2019. 

 

Op basis van het vorenstaande verzoek ik uw college, zo spoedig mogelijk na uw vergadering op 

20 november 2018, de raad te informeren over: 

1. de wenselijkheid van nadere besluitvorming inzake de begroting 2019 en/of de 

meerjarenraming 2020-2022 in dit kalenderjaar; 

2. de mogelijke consequenties voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid in het eerste 

halfjaar van 2019 indien de provincie Noord-Holland de begroting 2019 vooralsnog niet 

goedkeurt. 

 

Deze memo wordt geagendeerd voor de vergadering van het presidium op 26 november 2018. 

Nadere informatie van uw zijde kan bij de behandeling worden betrokken. 

 

Menno Huisman, 

griffier 


