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Jaarverslag Financieel Toezicht 2021 - 2022

Geachte Statenleden

Jaarlijks brengen wij verslag uit over de wijze waarop financieel toezicht is uitgevoerd en

wat daarbij opviel. In 2021 werd het toezichtregime bepaald voor het begrotingsjaar

2022. In het jaarverslag wordt het algemeen beeld voor 2022, welke gemeenten de

meeste risico’s lopen, informatie over de financiële ontwikkelingen in het sociaal

domein en andere financiële onderwerpen toegelicht. 

Het jaar 2021 was een bewogen jaar, waarin gemeenten in de coronacrisis de zeilen

hebben bijgezet om stijgende tekorten binnen het sociaal domein het hoofd te kunnen

bieden. Extra bezuinigingen bleven in veel gevallen noodzakelijk en lopende

bezuinigingen dienden te worden gerealiseerd. Er heerste veel onzekerheid over

eventuele aanvullende Rijksbijdragen die de tekorten in de jeugdzorg zouden moeten

compenseren. De extra uitkering van het Rijk voor 2022 heeft financieel de redding

betekend voor veel gemeenten en tevens is het eigen vermogen van een aantal

gemeenten gestegen door verkoop van de Eneco aandelen, waardoor het aantal

gemeenten dat in onze risicoanalyse ‘groen’  scoort is toegenomen.

Er is nog veel onzekerheid over de inkomsten van het Rijk voor de kosten in het sociaal

domein. De uitspraak van de arbitrage commissie heeft het kabinet overgenomen, maar

in januari bleek dat het kabinet in het regeerakkoord uitgaat van een extra structurele

bezuiniging op de jeugdzorg van € 0,1 miljard in 2024 en € 0,5 miljard vanaf 2025. De

VNG heeft vervolgens besloten de samenwerking met het Rijk in het kader van de

hervormingsagenda stop te zetten. Ook deze ontwikkelingen volgen wij nauwgezet. 

Wij hebben als provincie Zuid-Holland meerdere malen onze zorgen geuit over de

tekorten in het sociaal domein en het kabinet opgeroepen om met passende

compensatie te komen. We denken nog steeds mee met gemeenten en hebben

expertmeetings georganiseerd met als doel het delen van kennis en goede voorbeelden.

De ontwikkelen van de oorlog in Oekraïne,  de toestroom van vluchtelingen en wat dat

voor de gemeenten op langere termijn financieel zal gaan betekenen is nog niet geheel
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duidelijk. Op dit moment werkt het kabinet samen met de VNG aan financiering van de

opvanglocaties en bijhorende kosten in gemeenten. Uitgangspunt daarbij is dat het

kabinet van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten zal

vergoeden en dat gemeenten er financieel niet op achteruit mogen gaan. De effecten

voor op de langere termijn in het sociaal domein, verhoogde prijzen en hogere uitgaven

bij infrastructurele projecten hebben onze aandacht.

Ook in 2021 hebben wij  begrotingsscans opgesteld voor gemeenten. We hebben scans

gemaakt voor zevental  gemeenten. In deze scans wordt inzicht op hoofdlijnen geboden

over op welke gebieden de gemeente meer of minder geld uitgeeft dan

referentiegemeenten. Het aantal begrotingsscans zal afnemen nu we voor de

gemeenten met de laagste risicoscores een begrotingsscan hebben gemaakt. Deze

gemeenten moeten de gelegenheid krijgen onze aanbevelingen op te volgen voordat we

weer een nieuwe scan kunnen maken. Wij zijn momenteel bezig met het

doorontwikkelen van de begrotingsscans, waarmee het accent verschuift van een

momentopname naar inzicht in meerjarige ontwikkelingen.

Tot slot

Deze bestuurlijke verantwoording is gemaakt om u op hoofdlijnen mee te nemen in het

financieel toezicht vanuit de provincie in 2021. Wij hopen dat u dit voldoende inzicht

geeft in wat er speelt bij gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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