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Goedkeuring begroting 2021

Geachte raadsleden,

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 
goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 
sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 
uitgangspunt.

Financieel Toezicht
In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel 
toezicht.

Voor uw gemeente is, naast het regulier financieel toezicht, ook het financieel 
toezicht op basis van de Wet algemene regels herindeling (arhi) van kracht. In 
onze brief van 30 oktober 201 9 (kenmerk C2236691 /4598185) bent u in 
kennis gesteld van ons aanwijzingsbesluit ex artikel 21 van de Wet algemene 
regels herindeling. Dit besluit houdt in dat uw begroting 2021 (inclusief 
begrotingswijzigingen) onze goedkeuring behoeft.

Uw gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die 
structureel en reëel in evenwicht is. Hiermee wordt voorkomen dat benodigde 
maatregelen voor het herstel van het structureel en reëel evenwicht naar de 
toekomst wordt verschoven. Zo dragen wij bij aan het voorkomen van het 
leggen van een claim op de nieuw te vormen gemeente.

Criteria waaraan wij toetsen
Wij hebben uw begroting 2021 beoordeeld op basis van de Gemeentewet, het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincie en gemeenten, de Wet 
arhi, het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Gemeenten 2020 (GTK) 
en onze Handreiking Herindeling, financiën en de rol van de provincie. Tevens 
hebben wij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2019 hierbij betrokken.
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Over een aantal belangrijke toetsingsaspecten en ontwikkelingen over het 
financieel toezicht hebben wij u in de brief van 17 april 2020 (kenmerk 
C2262548/4684561) geïnformeerd.

Oordeel
De door u vastgestelde begroting 2021 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn 
van oordeel dat de begroting 2021 structureel en reëel in evenwicht is. Daarom 
besluiten wij uw begroting 2021 goed te keuren.
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Met de goedkeuring van de begroting 2021 blijft het preventief toezicht voor het 
begrotingsjaar 2021 van kracht. De begrotingswijzigingen 2021 dient u binnen 
twee weken na vaststelling ter goedkeuring aan ons in te zenden.

Op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT 2020-2023 beoordelen wij uw 
begroting als 'Voldoet'. Uw gemeente krijgt de kleur 'groen' op de kaart, die wij 
in april 2021 op onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht zullen 
publiceren.

Toezichtbevindingen
Uit ons onderzoek blijkt dat uw begroting 2021 voldoet aan het wettelijk 
criterium van structureel en reëel evenwicht. Naar aanleiding van ons onderzoek 
merken wij het volgende op.

Overzicht incidentele baten en lasten
In de vorige begrotingsbrief hebben wij een opmerking gemaakt over het nog 
niet volledig toepassen van de nieuwe 'Notitie structurele en incidentele baten 
en lasten'. In deze begroting zien we dat er verbeterslag is gemaakt bij het 
toepassen van deze notitie. Er is echter nog ruimte voor verdere verbetering.
Op het overzicht staan 2 posten vermeld die naar ons oordeel niet incidenteel 
zijn. Dit betreffen:

- Projectleider leefbaarheid wijken: í 50.000,
- Periodiek medisch onderzoek voor alle medewerkers: í 58.000,- 

Wij hebben uw begrotingssaldo hiervoor negatief bijgesteld.
De toelichting op de incidentele lasten is in een aantal gevallen te beknopt. Voor 
meer informatie wordt naar raadsbesluiten verwezen zonder dat er verder iets 
over de opgevoerde post wordt vermeld. De benodigde informatie om te kunnen 
bepalen of een post al dan niet terecht op het overzicht van incidentele lasten 
staat dient ook uitvoerig genoeg in de begroting bij het overzicht van incidentele 
baten en lasten vermeld te staan.
Verder was de toelichting van de post 'Planning en capaciteit ruimte' onvoldoen
de om te kunnen bepalen in hoeverre sprake was van incidentele lasten. Daar
om is een aanvullende toelichting opgevraagd.
U heeft er voor gekozen om incidentele baten en lasten vanaf í 50.000,- apart 
te presenteren. Baten en lasten onder dit grensbedrag zijn per programma 
gepresenteerd onder 'overige incidentele lasten' of 'overige incidentele baten'.
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Deze werkwijze is toegestaan mits ook deze posten worden toegelicht. U heeft 
echter geen toelichting bij deze posten vermeld.

Wij verzoeken u bij het opstellen van de volgende begroting met bovenstaande 
opmerkingen rekening te houden.

Onze toezichtbevindingen zijn afgestemd met onze contactpersoon van uw 
gemeente. Wij vertrouwen erop met onze toezichtbevindingen een zinvolle 
bijdrage te leveren aan de verdere optimalisering van uw begroting.

Totaaloverzicht toezichtgebieden IBT
Aan het eind van 2021 sturen wij u een totaaloverzicht van de uitkomsten van 
ons systematisch toezicht op de IBT gebieden Archief- en informatiebeheer, 
Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, Monumentenzorg, 
Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening.

Tot slot
Meer informatie over het financieel toezicht bij herindeling kunt u lezen in onze 
Handreiking, Herindeling, financiën en de rol van de provincie.
Voor informatie over het reguliere financieel toezicht verwijzen wij u naar het 
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader en onze website 
www.brabant.nl/financieeltoezicht.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.P. Darwinkel 
van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens 
kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 52 79 40 14.

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en 
wethouders gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

N. Wester MSc,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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