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Geachte raad, 

Toetsingscriteria 
Om voor repressief, terughoudend toezicht, in aanmerking te komen moet de begroting 2015 naar ons oordeel 
in evenwicht zijn. Dit betekent dat structurele lasten moeten zijn gedekt door structurele baten. Vertoont de 
begroting 2015 een tekort dan komt een gemeente toch voor repressief toezicht in aanmerking, als aannemelijk 
wordt gemaakt dat het evenwicht uiterlijk in 2018 tot stand zal worden gebracht. Dit is vastgelegd in artikel 203, 
lid 1 van de Gemeentewet. Daarnaast hebben de gezamenlijke financieel toezichthouders, evenals voorgaande 
jaren, nadere afspraken gemaakt over de wijze van beoordelen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 
2015 - 2018. Een van die afspraken is dat ramingen in verband met bezuinigingen of ombuigingen zijn 
toegestaan, als door uw raad uitspraak gedaan is over de invulling van de diverse bezuinigingen en de 
bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau zijn ingevuld. Een andere afspraak is, dat bij de 
beoordeling of er sprake is van een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting voor wat betreft de 
raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds uitgegaan wordt van de mei-circulaire 2014 en de 
daarin opgenomen uitkeringsfactoren. 

Naar aanleiding van de tijdig aan ons toegezonden begroting 2015 hebben wij op 18 december 2014 
vastgesteld dat uw gemeente voor het jaar 2015 voldoet aan de hiervoor geschetste criteria voor het 
repressieve toezicht. Dit betekent dat de door u vastgestelde begroting 2015 niet de voorafgaande goedkeuring 
van ons college behoeft. Ook wijzigingen van de begroting 2015 zullen niet aan onze goedkeuring onderworpen 
zijn. Wel attenderen wij er op dat de begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling door de 
gemeenteraad aan ons ter kennisneming dienen te worden gezonden. 

Beoordeling (meerjaren)begroting 2015 - 2018 
De beoordeling van uw begroting 2015 aan de hand van het "Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2014" 
geeft aanleiding tot het maken van de volgende zwaarwegende opmerkingen: 
Wij hebben geconstateerd, dat u onlangs een ombuigingstraject hebt opgestart (in de vorm van een aantal 
taakstellingen in uw begroting) waardoor het begrotingsjaar 2015 (met geringe marge) structureel en reëel in 
evenwicht is. 
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Voor de jaren 2016-2018 is er (naar ons oordeel) vooralsnog geen sprake van structureel en reëel evenwicht; 
zo beoordelen wij de door u ingeschatte voordelen op inkoop voor de jaren 2017 en 2018 als onvoldoende hard 
en haalbaar (zie begrotingsrichtlijnenbrief van 17 februari 2014). 
Verder dient een aantal van de taakstellingen nog nader uitgewerkt of geconcretiseerd te worden in 2015 en 
volgende jaren (zoals bijvoorbeeld de taakstelling 'exploitatie zwembaden' en de taakstelling op de 
'voorzieningen in Harmeien'). Wij verzoeken u, concrete maatregelen te nemen om het structureel en reëel 
evenwicht vanaf 2016 te herstellen. 

Wij vertrouwen er echter op, dat de effectuering van de maatregelen voortvarend ter hand worden genomen om 
ook meerjarig het gewenste (financiële) effect te realiseren. Gezien de omvang van de taakstellingen vragen wij 
u ons actief en tijdig te informeren over eventuele financiële knelpunten bij de uitvoering. Dit mede in het licht 
bezien van de grotere risico's die uw gemeente loopt op onderdelen van de nieuwe taken in het sociaal domein. 

De door ons gesignaleerde begrotingstekorten 2016-2018 en de hierboven genoemde taakstellingen in 
aanmerking nemend, wordt uw wethouder Financiën in het eerste kwartaal van 2015 uitgenodigd voor een 
bestuurlijk overleg. Dit overleg met de gedeputeerde financieel toezicht, de heer J.W.R. van Lunteren, zal een 
oriënterend karakter hebben en zal gaan over de actuele financiële positie van uw gemeente en de voortgang 
van de door u voorgestelde maatregelen gericht op herstel van het structurele evenwicht van de begroting 2016 
en volgende jaren. 

Tot slot 
Een afschrift van deze brief zenden wij naar het college van burgemeester en wethouders. 

Hoogachtend, 
gedeouteerde staten van Utrecht, geaepijteerae si; 
Rfamens hè>L mens he 

J.W.R. van Lunteren, 
Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën. 
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