
¥ 
Memo 

 

Datum: 21 november 2018 

Aan: Leden gemeenteraad Den Helder  

Van: Kees Visser, wethouder Financiën 

Onderwerp: Voortgang begrotingsproces  

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Door de raad is op 7 november de begroting 2019-2022 vastgesteld. Deze (meerjaren)begroting was nog 

niet structureel sluitend. Op grond daarvan heeft de gedeputeerde, belast met het toezicht op de 

gemeentefinanciën, mevrouw Geldof, een afvaardiging van de raad uitgenodigd om te spreken over deze 

begroting en hoe deze weer sluitend kan worden gemaakt. Dit memo gaat in op hoe we hier verder mee 

kunnen. We gaan in de volgende punten: 

- aanloop; 

- kader van toezicht; 

- voorgenomen acties college voor het verdere verloop. 

 

Aanloop 

Elk jaar beoordeelt de provincie de mate waarin er sprake is van een structureel sluitende begroting. Een 

aantal jaren is dit vrij ongemerkt voorbij gegaan; de laatste jaren is de provincie hier bij onze gemeente 

actiever in. Op grond van o.a. berichten in de pers heeft de contactpersoon van de provincie op 4 oktober 

contact opgenomen met de gemeente om na te gaan of het begrotingsproces zou leiden tot een 

structureel sluitende begroting. In het gesprek dat medio oktober heeft plaatsgevonden zijn de 

gebruikelijke vragen uit het toezichtskader van de provincie aan de orde geweest. Ook is toegelicht dat het 

college pas begin juli rond was; dat het coalitieakkoord met voornemens om ruimte op te nemen voor 

investeringen in de stad, voor het structureel wegwerken van het achterstallig onderhoud en het treffen van 

duurzaamheids- en klimaatmaatregelen in de openbare ruimte (Nieuw Perspectief), waar de provincie ook 

op aangedrongen heeft, voor het mogelijk maken van de uitvoering van de duurzaamheidsagenda van de 

gemeente, voor het beheer en de ontwikkeling van de haven, in de begroting was verwerkt naast een forse 

bezuinigingsronde. En dat een traject is gepland om de begroting structureel sluitend te maken bij de 

kadernota 2020-2023 in de periode november 2018 - april 2019.  

 

De vertegenwoordiger van de provincie gaf aan dat een niet sluitende (meerjaren)begroting wel een 

probleem kan opleveren en dat de gemeenteraad wellicht zou worden uitgenodigd wanneer er 

daadwerkelijk geen sluitende begroting zou worden samengesteld. Op 7 november, de dag van de 

begrotingsbespreking is de gemeente ambtelijk geïnformeerd dat de raad uitgenodigd zou worden op 15 

november. De uitnodiging die formeel werd toegezonden op vrijdag 9 november is op dat moment door de 

griffie doorgezet naar de gemeenteraad.  

 

Kader van toezicht 

De gedeputeerde heeft de gemeente geïnformeerd dat zij de gemeente nog de mogelijkheid geeft om 

begin december tot een sluitende begroting te komen. Wanneer dat niet gebeurt, zal preventief toezicht 

worden ingesteld heeft zij aangegeven. Dat kan een tijdelijk karakter hebben. De provincie kan 

bijvoorbeeld besluiten om het preventieve toezicht op te heffen nadat met behulp van de kadernota herstel 

van het meerjarig begrotingsevenwicht wordt bereikt.  

 

De raad is volgens artikel 189 van de Gemeentewet zelf verantwoordelijk voor het bepalen van een 

begroting die meerjarig structureel sluitend is. De provincie hoeft de begroting normaal gesproken niet 

goed te keuren. Het middel van de provincie om de gemeente aan te zetten te werken aan een sluitend 

meerjarenperspectief is het instellen van preventief toezicht. De provincie kan hiertoe besluiten naar 

aanleiding van het ontbreken van een sluitend meerjarenperspectief en moet de gemeente daarvan in 

kennis stellen voor 1 januari.   

 

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft aanwijzingen over de gang van zaken wanneer preventief 

toezicht wordt ingesteld. Er is dan goedkeuring van de provincie vereist voor het besluit van vaststelling 

van de begroting door de raad in werking kan treden (art. 10:25 Awb). De procedure van goedkeuring is 

dan als volgt: 

https://www.studeersnel.nl/nl
https://www.studeersnel.nl/nl


- De vaststelling van de begroting moet door toezending voor goedkeuring worden voorgelegd aan 

de provincie. Die moet binnen een bepaalde termijn beslissen (art. 10:31 Awb). Deze termijn 

bedraagt 13 weken. Dit kan nog eenmaal worden verlengd met 13 weken eenmaal worden 

verlengd. Wanneer dan nog geen besluit is genomen is de goedkeuring van de begroting van 

rechtswege verleend.  

 

- De Awb geeft in artikel 10:30 de mogelijkheid om overleg te laten plaatsvinden. In haar 

toezichtskader
1
 geeft de provincie in dat kader aan dat in geval van preventief toezicht de 

toezichthouder samen met de gemeente aan de slag gaat om helder te krijgen waar exact de pijnpunten 

liggen. Het is dan aan de gemeente om (een pakket van) maatregelen te nemen teneinde het 

begrotingsevenwicht te herstellen. Binnen de hiervoor benodigde periode worden veelal afspraken 

gemaakt over welke uitgaven gedaan kunnen worden en welke verplichtingen aangegaan kunnen 

worden. De reguliere bedrijfsvoering en de uitvoering van beleid bij de gemeente mogen niet onnodig 

worden verstoord. Het toezichtkader geeft aan dat in de regel dit inhoudt, dat een gemeente uitgaven 

kan doen tot een bepaald niveau van de laatst door Gedeputeerde Staten ‘geaccordeerde’ begroting, 

tenzij bij de nieuwe begroting het lastenniveau lager is vastgesteld. Voor alles wat nieuw is ten opzichte 

van de laatste begroting is toestemming nodig. Ook behoort het gedeeltelijk goedkeuren van de 

begroting (bijvoorbeeld bestaand beleid wel, nieuw beleid niet) tot de mogelijkheden. 

Maatwerkafspraken zijn daarnaast ook mogelijk. Zo kan de toezichthouder bijvoorbeeld aangeven welke 

soorten begrotingswijzigingen de goedkeuring niet nodig hebben. In hoeverre gebruik wordt gemaakt 

van deze bevoegdheid zal afhangen van de financiële positie van de gemeente en de mate waarin het 

begrotingsproces inmiddels op orde is. 

 

- Wanneer binnen de periode van (tweemaal) 13 weken geen oplossing wordt gevonden kan de 

begroting afgekeurd worden en zal door de gemeente een aangepaste begroting moeten worden 

ingezonden en beoordeeld door de provincie.  

 

Voorgenomen acties van het college voor het verdere verloop 

Het college stelt zich het verdere verloop als volgt voor: 

- Eerst probeert het college duidelijk te maken aan de provincie dat er juist naar gestreefd wordt om 

een structureel sluitend evenwicht te bereiken. Waarbij rekening is gehouden met de volgende 

stappen: 

= In de begroting rekening is gehouden met het structureel regelen van belangrijke uitgaven 

in het centrum, de openbare ruimte en de haven om ook inhoudelijk structureel rekening te 

houden met de uitgaven die de gemeente noodzakelijk vindt voor de leefbaarheid en 

kwaliteit van de stad; 

= Dat daarbij reeds in korte tijd een behoorlijke inspanning is geleverd om tot een sluitend 

perspectief te komen.  

= Dat voor het sluitstuk van het structureel evenwicht in de meerjarenbegroting een 

zorgvuldig traject is afgesproken met de raad in het kader van het samenstellen van een 

kadernota 2020-2023. Waarbij de raad samen met de Argumentenfabriek nadenkt over 

welke inhoudelijke keuzes hij wil maken en die te verankeren in het P&C-traject en in 

samenhang daarmee ook een traject doorloopt om tot onderbouwde bezuinigingen te 

komen.  

Wij hopen dat dit overleg zal leiden tot vertrouwen van de provincie in de maatregelen om binnen 

de termijn van de meerjarenbegroting tot een sluitend perspectief te komen. 

 

- Wanneer dit onverhoopt niet tot een goed resultaat leidt, zijn er twee mogelijkheden: 

a. In overleg met de provincie wordt nagegaan wat preventief toezicht betekent voor de 

uitvoering van de begroting incl. het voorgenomen nieuwe beleid; 

b. De raad stelt alsnog aanvullende bezuinigingen vast op zeer korte termijn (uiterlijke 

besluitvorming 17 december in de raad), zodat er financieel een sluitend 

meerjarenperspectief is. Uit de berichten van de provincie lijkt een bedrag van circa € 

780.000 toereikend om de begroting structureel sluitend te krijgen. 

 

Deze laatste mogelijkheid heeft niet de voorkeur van het college omdat dan beslissingen kunnen worden 

genomen zonder dat alle mogelijkheden goed zijn afgewogen met de impact op de gemeente. Juist 

daarvoor is het traject met de kadernota voorgesteld.  

 

Het college zal de raad op de hoogte houden van de effecten van deze acties. 

 

                                                      
1
 Gemeenschappelijk Toezichtkader Financieel Toezicht 2014 provincies 


