
 

Bijlage brief Bestuurlijke verantwoording financieel toezicht 2014 - 2015  

Gemeente Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018-2020 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf verbonden partijen Paragraaf weerstandsvermogen Paragraaf financiering Overige onderwerpen, taakstellingen en reserveringen BBV-wijzigingen Overige Kolom1
1 Alblasserdam Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 

de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.

Kengetallen niet voor alle verplichtgestelde 
jaren opgenomen. 

Wesley

2 Albrandswaard De structurele lasten van uw 
begroting zijn echter niet volledig 
gedekt door structurele baten. De 
meerjarenraming is wel gedekt door 
structurele baten.

Uit uw paragraaf onderhoud kapitaalgoederen blijkt dat er ten tijde 
van het opstellen van de begroting 2017 geen sprake was van 
een actueel beleids- en beheerkader. Wij hebben vernomen dat 
inmiddels voor alle onderdelen nieuwe beheerplannen zijn 
vastgesteld en dat de financiële consequenties zullen worden 
verwerkt in de 1e  tussenrapportage 2017 en de begroting 2018.

1e  tussenrapportage 2017 en de begroting 2018. Taakstelling BAR 
U verwacht een efficiencyvoordeel van 10% te behalen op de bedrijfsvoeringskosten. Wij hebben geconstateerd 
dat u in de pas loopt met het realiseren van deze taakstelling. 

Hierbij hebben wij geconstateerd dat u de 
kosten van de overhead nog niet apart heeft 
opgenomen in het programmaplan en in het 
overzicht van baten en lasten.

Wesley

3 Alphen a.d. Rijn Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.

Wesley

4 Barendrecht Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten. Hierbij hebben wij 
de vier amendementen betrokken die 
u bij de vaststelling van de begroting 
heeft aangenomen.

Taakstelling BAR 
Door de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie verwacht u een 
efficiencyvoordeel van 10% te behalen op de bedrijfsvoeringskosten. Wij hebben geconstateerd dat u in de pas 
loopt met het realiseren van deze taakstelling. 

Een meerjarige weergave van de financiële 
kengetallen ontbreekt;

Een overzicht van de geraamde kosten van 
de overhead in het overzicht van baten en 
lasten ontbreekt. 

Wesley

5 Binnenmaas Voor wat betreft het onderzoek als 
gevolg van het wettelijk (reguliere) 
financieel toezicht hebben wij 
geconstateerd dat uw begroting 
structureel en reëel in evenwicht is.

Besluit goedkeuring begroting 2017 Arhi toezicht: 
De begroting hebben wij goedgekeurd. 

Precario:
Uw begroting en meerjarenraming omvat onder andere inkomsten uit precariobelasting op kabels, draden of 
leidingen. Deze belasting heeft u in 2016 ingevoerd. De hiervoor genoemde structurele saldi zijn mede tot stand 
gekomen door invoering van deze belasting.

Zoals u inmiddels bekend zal zijn, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 
wetsvoorstel tot afschaffing van deze belasting ingediend. Dit betekent voor uw gemeente dat de baten uit deze 
belasting op termijn niet meer kunnen worden ingezet voor de dekking van structurele lasten. Wij adviseren u de 
komende jaren hierop voor te sorteren en de structurele afhankelijkheid van de baten uit deze belasting af te 
bouwen. 

Wesley

6 Bodegraven-Reeuwijk Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
2017 en meerjarenraming 2018-2020 
gedekt zijn door structurele baten. De 
onderbouwing van en de toelichting op 
het overzicht van incidentele baten en 
lasten ontbreken in uw begroting. 

de volgende onderdelen nog ontbreken:
- Eventuele risico’s van de verbonden partijen;
- Visie op en beleidsvoornemens omtrent verbonden 
partijen;
- De wijze waarop uw gemeente belang heeft in de 
verbonden partijen;
- De lijst van verbonden partijen wordt niet onderverdeeld 
in: gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en 
coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige 
verbonden partijen.

Uw weerstandsratio bedraagt nu 0,55. Echter, een 
weerstandsratio kleiner dan 1 betekent dat niet alle 
risico’s zijn afgedekt door de beschikbare 
weerstandscapaciteit. Hoewel u op de goede weg 
bent adviseren wij u deze lijn vol te houden en 
terughoudend te zijn met kapitaalinvesteringen en 
inzet van incidentele resultaten tot uw 
weerstandscapaciteit weer op voldoende niveau is. 

Uw schuldpositie in de begroting 2017 is verbeterd 
ten opzichte van de jaarrekening 2015. Het 
meerjarenbeeld 2018-2020 laat zien dat de omvang 
van uw leningenportefeuille verder zal afnemen door 
de positieve resultaten van de grondexploitaties. Dit 
is een positieve ontwikkeling.

Grondexploitatie:
Uw gemeente heeft een negatieve algemene reserve grondexploitaties van € 5,83 miljoen. Dit negatieve saldo 
moet de komende jaren worden aangezuiverd met de winstnemingen van de te realiseren verkoop 
grondexploitaties. De verkooprealisatie van uw grondexploitaties is essentieel voor de verbetering van uw 
weerstandsvermogen, solvabiliteit en schuldpositie. Wij gaan ervan uit dat u het verloop van uw grondexploitaties 
nauwlettend volgt en dat u tijdig maatregelen neemt indien de verwachte verkopen niet worden gerealiseerd. Wij 
zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van verkopen van uw grondexploitaties met belangstelling 
volgen.

de volgende onderdelen nog ontbreken in uw 
begroting: 
- Verwerking van de categorie niet in 
exploitatie genomen gronden;
- Onderlinge beoordeling van de basisset 
financiële kengetallen;
- Geprognosticeerde begin- en eindbalans.

Wesley

7 Brielle Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
niet volledig gedekt zijn door 
structurele baten.

De meerjarenraming is vanaf 2020 wel gedekt door structurele 
baten.

Precario: 
Uw begroting en meerjarenraming omvatten onder andere € 40.000 inkomsten uit precariobelasting op kabels en 
leidingen. Het structurele en reële evenwicht in de meerjarenraming is mede tot stand gekomen door deze 
belasting en heeft geleid tot een positief structureel saldo in 2020.

Zoals u inmiddels bekend zal zijn, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 
wetsvoorstel tot afschaffing van deze belasting ingediend. Dit betekent voor uw gemeente dat de baten uit deze 
belasting op termijn niet meer kunnen worden ingezet voor de dekking van structurele lasten. Wij adviseren u de 
komende jaren hierop voor te sorteren en de structurele afhankelijkheid van de baten uit deze belasting af te 
bouwen. 

Geen opschuivend sluitend meerjarenperspectief: 
In de overwegingen bij ons oordeel hebben wij 
geconstateerd dat uw begroting voor 2017 niet in 
evenwicht is, maar dat u in de meerjarenraming 
aannemelijk heeft gemaakt dat u dit evenwicht in 2020 
tot stand brengt. Indien uw begroting van 2018 niet in 
evenwicht is, moeten ten minste de jaarschijven 2020 
en 2021 van de meerjarenraming 2019-2021 in 
evenwicht zijn om opnieuw voor repressief 
begrotingstoezicht in aanmerking te komen. 

Wesley

8 Capelle a.d. IJssel Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten. Hierbij hebben wij 
de eerste begrotingswijzing 
betrokken, die gelijktijdig met de 
begroting is vastgesteld.

Hierbij hebben wij geconstateerd dat u in het 
overzicht van baten en lasten nog geen 
overzicht van de geraamde kosten van de 
overhead heeft opgenomen. Voor het overige 
zijn alle onderdelen aanwezig. 

Wesley

9 Cromstrijen Voor wat betreft het onderzoek als 
gevolg van het wettelijk (reguliere) 
financieel toezicht hebben wij 
geconstateerd dat uw begroting 
structureel en reëel in evenwicht is.

Besluit goedkeuring begroting 2017 Arhi toezicht: 
De begroting hebben wij goedgekeurd. 

Precario:
Uw begroting en meerjarenraming omvat onder andere inkomsten uit precariobelasting op kabels, draden of 
leidingen. Deze belasting heeft u in 2016 ingevoerd. Het structurele en reële evenwicht in uw begroting 2017 en 
de jaren 2018 en 2019 van de meerjarenraming is mede tot stand gekomen door invoering van deze belasting.
Zoals u inmiddels bekend zal zijn, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het voorstel 
van wet tot afschaffing van deze belasting gewijzigd. De overgangsregeling, die in het wetsvoorstel is 
opgenomen, is in die zin aangepast dat gemeenten waarin op 10 februari 2016 een belastingverordening gold 
voor het heffen van deze belasting onder de overgangsregeling vallen. De voorwaarde dat gemeenten in 2015 
inkomsten moeten hebben genoten uit deze belasting, zoals eerder was opgenomen in het wetsvoorstel, is 
komen te vervallen. 

Wesley

10 Delft Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.

Het jaar 2016 betrof een overgangsjaar na het preventieve toezicht van 2015. Dit jaar hebben wij de (goede) 
intensieve ambtelijke en bestuurlijke contacten verder afgebouwd en er is thans sprake van de gebruikelijke  
toezicht relatie. 

Wesley

11 Den Haag Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.
Het overzicht van incidentele baten 
en lasten is ten opzichte van de 
begroting 2016 sterk verbeterd. 
Echter het is nog niet volledig. 

Buig:
Het Rijk heeft het voornemen om in 2017 een volledig objectief verdeelmodel voor de BUIG-middelen 
beschikbaar te hebben, maar het is nog zeer onduidelijk of dit gerealiseerd kan worden. Ook is niet duidelijk hoe 
de vangnetregeling er vanaf 2017 zal gaan uitzien. Als de uitkomsten hiervan voor uw gemeente niet gunstig 
uitpakken, kan er een structureel financieel tekort ontstaan. 

In de periode 2017 tot en met 2020  nemen de reserves 
van uw gemeente met ca. 37% af. In het bijzonder laten  
de bestemmingsreserves een sterke daling zien van € 
481 miljoen naar € 273 miljoen. Op zich hoeft dit niet 
zorgelijk te zijn, als de gereserveerde middelen worden 
ingezet voor incidentele uitgaven, waarvoor ze zijn 
bedoeld. Wel ontstaat er een probleem als de reserves 
nodig zijn om structurele lasten te dekken, zoals 
toekomstige kapitaallasten als gevolg van investeringen. 
Wij adviseren u daarom de ontwikkeling van het eigen 
vermogen te blijven monitoren.

Wesley

12 Dordrecht Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
2017 gedekt zijn door structurele 
baten. 

De meerjarenraming is in 2018 niet volledig gedekt door 
structurele baten.

Precario:
Uw begroting en meerjarenraming omvatten onder andere inkomsten uit precariobelasting op kabels, draden of 
leidingen. Deze belasting heeft u in 2016 ingevoerd. Het structurele en reële evenwicht in uw begroting 2017 
en/of meerjarenraming 2018-2020 is mede tot stand gekomen door invoering van deze belasting en heeft geleid 
tot batige saldi voor de jaren 2017, 2019 en 2020.
Zoals u inmiddels bekend zal zijn, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het voorstel 
van wet tot afschaffing van deze belasting gewijzigd. De overgangsregeling, die in het wetsvoorstel is 
opgenomen, is in die zin aangepast dat gemeenten waarin op 10 februari 2016 een belastingverordening gold 
voor het heffen van deze belasting onder de overgangsregeling vallen. De voorwaarde dat gemeenten in 2015 
inkomsten moeten hebben genoten uit deze belasting, zoals eerder was opgenomen in het wetsvoorstel, is 
komen te vervallen. 

Al wordt hier wel bij opgemerkt dat de 
geraamde kosten van de overhead ontbreken 
in uw overzicht van baten en lasten. U heeft 
ervoor gekozen dit overzicht te presenteren in 
hoofdstuk 2.13 Overhead. Wij adviseren u 
erop toe te zien dat dit onderdeel (ook) in het 
overzicht van baten en lasten wordt verwerkt 
in de begroting 2018.

Wij hebben geconstateerd dat de onderverdeling van de 
structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserve Strategische Investeringen niet volledig juist is 
gepresenteerd. Dit heeft geen invloed op de berekening 
van structurele exploitatieruimte. Ambtelijk is bevestigd 
dat uw gemeente deze constatering in de evaluatie 
meeneemt en aan dit onderdeel aandacht schenkt in de 
opbouw van de begroting 2018.

Wesley

13 Giessenlanden Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.

Wesley

Samenvatting begrotingsbrieven 2017
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14 Goeree-Overflakkee Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 

de structurele lasten van uw begroting 
niet volledig gedekt zijn door 
structurele baten. 

De meerjarenraming is wel gedekt door structurele baten. In onze brief over de begroting 2016 hebben wij onder andere 
geconstateerd dat nog niet alle beheerplannen zijn geactualiseerd 
en adviseerden wij u voorrang te geven aan het opstellen en 
actualiseren hiervan. U heeft hier opnieuw stappen gezet. In 2016 
is het groenkwaliteitsplan en het beheerplan kunstwerken 
vastgesteld. De financiële consequenties van deze plannen zijn in 
de begroting 2017 verwerkt. Wat nog ontbreekt is een 
geactualiseerd beheerplan voor de wegen. Wij hebben begrepen 
dat een nieuwe cyclus van te actualiseren beheerplannen wordt 
opgestart te beginnen met een wegenbeheerplan 2018-2020. Wij 
zien de uitkomsten met belangstelling van u tegemoet.

Taakstellingen: 
In onze brief over de begroting 2016 hebben wij met waardering geconstateerd dat u voor het eerst sinds de start 
van uw gemeente erin bent geslaagd een begroting en meerjarenraming aan te bieden die voor alle jaren in 
evenwicht is. Wij hebben geconstateerd dan het u helaas niet is gelukt deze lijn voor de begroting 2017 voort te 
zetten. Dit toont aan dat de financiële positie van uw gemeente kwetsbaar blijft. Voor begroting 2017 en 
meerjarenraming 2018-2020 is sprake van nieuwe ombuigings/dekkingsmaatregelen. Daarnaast is nog sprake 
van taakstellingen/ombuigingen uit voorgaande jaren. Wij zijn van oordeel dat deze realistisch zijn en voldoende 
concreet zijn uitgewerkt.
Grondbeleid:
Wij hebben begrepen dat binnen vier jaar over de voormalige NIEGG’s zal worden gerapporteerd op het moment 
dat dat nodig wordt geacht. Dan wordt beoordeeld of eventueel afboeking van de boekwaarde dient plaats te 
vinden. Wij gaan er vanuit dat u, vooruitlopende hierop, de eventuele financiële risico’s zult opnemen in de 
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van uw volgende begroting en jaarrekening.

Hierbij hebben wij geconstateerd dat de 
volgende onderdelen nog ontbreken in uw 
begroting:
- De zes financiële kengetallen zijn (nog) niet 
berekend voor de meerjarenraming 2018-
2020;
- De zes financiële kengetallen zijn evenals in 
de begroting 2016 nog niet beoordeeld op 
onderlinge verhouding tussen de kengetallen 
in relatie tot de financiële positie.

Positieve acressen:
Wij hebben geconstateerd dat u de meerjarige positieve 
accressen van de septembercirculaire heeft 
meegenomen in uw begroting 2017 en meerjarenraming 
2018-2020. Dit beleid is in overeenstemming met de 
uitgangspunten van onze begrotingscirculaire. De 
meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering is 
echter zeer onzeker, zeker met het oog op de komende 
kabinetsformatie en de opstelling van het nieuwe 
regeerakkoord. Wij willen u dan ook wijzen op het risico 
dat deze accressen wellicht niet ten volle gerealiseerd 
zullen worden.

Wesley

15 Gorinchem Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.

Uw ambitie is om de schuldenlast af te bouwen van 
een hoog naar een meer landelijk gemiddeld niveau 
voor een gemeente van uw omvang. Wij hebben 
begrepen dat een beleidsnota hierover in 
voorbereiding is, waarin aan u wordt gevraagd om 
het gewenste schuldenniveau te bepalen met de 
daarbij behorende kaders. Wij waarderen uw 
proactieve houding om hierover beleid te 
ontwikkelen. Wij zien dan ook de uitkomsten met 
belangstelling van u tegemoet.

Positieve acressen:
Wij hebben geconstateerd dat u de meerjarige positieve 
accressen van de septembercirculaire heeft 
meegenomen in uw begroting 2017 en meerjarenraming 
2018-2020. Dit beleid is in overeenstemming met de 
uitgangspunten van onze begrotingscirculaire. De 
meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering is 
echter zeer onzeker, zeker met het oog op de komende 
kabinetsformatie en de opstelling van het nieuwe 
regeerakkoord. Wij willen u dan ook wijzen op het risico 
dat deze accressen wellicht niet ten volle gerealiseerd 
zullen worden.

Wesley

16 Gouda Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.

Wesley

17 Hardinxveld-Giessendam Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.

Kengetallen:
Met ingang van het begrotingsjaar 2016  dient u op 
basis van de vernieuwing van het BBV een uniforme 
basis set van financiële kengetallen op te nemen in uw 
begroting. Wij hebben geconstateerd dat u hieraan 
heeft voldaan. Het BBV schrijft ook voor dat u de 
onderlinge verhouding tussen de  kengetallen 
beoordeelt  in relatie tot de financiële positie. Deze 
beoordeling ontbreekt nog. Een algemene 
omschrijving van een kengetal is niet toereikend. 

Uittreding Avres en toetreding Drechtsteden:
Uw gemeente heeft ten laste van de algemene reserve de Reserve toetreding Drechtsteden gevormd, voor een 
bedrag van € 2,9 miljoen. Deze reserve is gevormd om de mogelijke kosten, van zowel de uittreding uit Avres als 
de toetreding tot Drechtsteden, op te kunnen vangen. Omdat er nog geen overeenstemming is over de definitieve 
uittredingssom, is het naar ons oordeel onzeker of deze reserve toereikend is. Wij adviseren daarom dit proces 
nauwlettend te volgen en tijdig aanvullende maatregelen te treffen als de gereserveerde middelen niet voldoende 
blijken te zijn. 

Wesley

18 Hellevoetsluis Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming gedekt zijn door 
structurele baten.

Grondexploitaties:
In 2015 is het project Kickersbloem III in exploitatie genomen waarbij ter afdekking van de risico’s een benodigde 
weerstandscapaciteit is vastgesteld van € 4,7 miljoen. Bij de begroting 2017 is dit bedrag naar boven bijgesteld 
tot € 5,6 miljoen.
Naast Kickersbloem III en de overige lopende grondexploitaties zal in 2017 het uitbreidingsgebied de Boomgaard 
in exploitatie worden genomen. 
U geeft terecht aan dat de periode 2017-2020 de piekjaren zijn voor Hellevoetsluis voor wat betreft de risico’s in 
de grondexploitatie. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u de ontwikkelingen inzake de grondexploitaties 
op de voet dient te blijven volgen, waarbij u zo nodig passende maatregelen treft om deze risico’s te beperken en 
te beheersen. 

Wesley

19 Hendrik-Ido-Ambacht Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
en meerjarenraming zijn gedekt door 
structurele baten.

Schuldpositie:
De kengetallen die u heeft opgenomen in uw 
paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing tonen aan dat uw schulden relatief 
hoog zijn. Dit uit zich in een lage solvabiliteitsratio en 
een hoge schuldquote. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door de grote grondpositie van uw 
gemeente. De komende jaren wordt deze positie 
niet waarneembaar verbeterd. Wij adviseren u om 
actief aandacht te schenken aan uw schuldpositie 
door bijvoorbeeld terughoudend te zijn met het doen 
van kapitaaluitgaven (investeringen) en uitgaven 
aan grondexploitaties.

Renterisiconorm:
In het kader van de wet Fido wordt jaarlijks de renterisiconorm bepaald. Het doel hiervan is dat door spreiding van 
de leningenportefeuille mogelijke renterisico’s worden beperkt. Op basis van uw begroting constateren wij dat uw 
gemeente in 2017 niet aan deze norm kan voldoen. Dit  wordt onder andere veroorzaakt door aflossingen op de 
leningen die zijn aangegaan voor de grondexploitaties en het aangaan van kortlopende leningen. De gemeente is 
alert op een tijdige aanvraag voor ontheffing tot het voldoen aan de renterisiconorm voor 2017 bij de provincie. 
Ook in 2018 zal de renterisiconorm een punt van aandacht moeten blijven.

Wesley

20 Hillegom Wij zijn tot de conclusie gekomen dat 
de structurele lasten van uw begroting 
2017 gedekt zijn door structurele 
baten. De meerjarenraming is niet 
volledig gedekt door structurele baten.

Kengetallen:
Met ingang van het begrotingsjaar 2016 dient u op basis van de vernieuwing van het BBV een uniforme basis set 
van financiële kengetallen op te nemen in uw begroting. Wij hebben geconstateerd dat u hieraan heeft voldaan. 
Het BBV schrijft ook voor dat u de onderlinge verhouding tussen de kengetallen beoordeelt in relatie tot de 
financiële positie. Deze beoordeling is naar onze mening nog te summier. Een algemene omschrijving van een 
kengetal is niet toereikend. Wij adviseren u voor uw specifieke situatie een analyse te maken van de uitkomsten 
van uw kengetallen en een passage te wijden aan de samenvatting en de conclusie. 

Wesley

21 Kaag en Braassem De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Grondexploitaties
In 2017 wordt verwacht geen complexen af te sluiten. Het hoge percentage van de boekwaarde ten opzichte van 
de totale begroting en het langlopende karakter maken de grondexploitaties gevoelig voor marktontwikkelingen. 
Wij gaan ervan uit dat de grondexploitaties een nadrukkelijk aandachtspunt voor de gemeente blijft.

Beleidsvoornemen omtrent verbonden 
partijen.

Meerjarenraming van het EMU saldo.

Paul

22 Katwijk De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Voldoende weerstandsvermogen, maar vanwege een 
dalende trend wordt geadviseerd het 
weerstandsvermogen te versterken door maatregelen 
te nemen om de algemene reserve de komende jaren 
op het gewenste niveau te houden. 

Schuldpositie:
De schuldquote is gestegen met 35% ten opzichte 
van de jaarrekening 2015. Er is geadviseerd om 
maatregelen te nemen om de schuldpositie te 
verbeteren.

De geprognosticeerde begin- en eindbalans.

De geraamde kosten van de overhead in het 
overzicht van baten en lasten.

Paul

23 Korendijk De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt, 
indien het huidige wetsvoorstel wordt aangenomen, onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet 
structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke baten.

Preventief Arhi toezicht:
Mededeling dat het preventief Arhi-toezicht ogv art. 21 
Wet Arhi in 2017 van toepassing blijft.

Paul

24 Krimpen aan de IJssel De structurele lasten van de begroting 
2017 zijn niet volledig gedekt door de 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Paul

25 Krimpenerwaard De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. Wel is een waarschuwing 
gemaakt omtrent het opschuivend sluitend maken van een 
eerdere begroting.

In Q1-2017 worden nieuwe beheerplannen vastgesteld. De 
gemeente wordt verzocht de beheerplannen na vaststelling aan 
ons toe te zenden en de financiële vertaling te verwerken.

Er is geadviseerd om ook de risico's van de verbonden 
partijen worden opgenomen in overeenstemming met de 
nieuwe BBV regels.

Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
ontbreekt. Verzocht is om bij de eerstvolgende 
begroting een inventarisatie hiervan op te nemen.

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt, 
indien het huidige wetsvoorstel wordt aangenomen, onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet 
structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke baten.

Er is geadviseerd om de onderlinge 
verhouding van kengetallen (beter) op te 
nemen in de begroting.

Het overzicht van incidentele baten en lasten is beter 
dan vorig jaar, maar geadviseerd wordt om dit nog 
verder te verbeteren.

Paul

26 Lansingerland De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Compliment voor investerings- en beheerplan. We ontvangen 
graag ook de toekomstvisie van de exploitatielasten.

Opmerking over de overschrijding van de renterisiconorm en de hierbij horende ontheffing. Paul

27 Leerdam De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Er is geadviseerd om: 
De onderlinge verhouding van kengetallen 
(beter) op te nemen in de begroting.

Geprognosticeerde balans op te nemen.

Aanpassingen te doen in de paragraaf 
verbonden partijen.

Preventief Arhi toezicht:
Mededeling dat het preventief Arhi-toezicht ogv art. 21 
Wet Arhi in 2017 van toepassing blijft.

Paul

28 Leiden De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

De schuldpositie is verslechterd en er wordt 
geadviseerd om de ontwikkelingen v/de leningen en  
solvabiliteit nauwlettend te volgen.

Paul

29 Leiderdorp De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten, behalve in jaar 2019.

Paul

30 Leidschendam-Voorburg De structurele lasten van de begroting 
2017 zijn niet volledig gedekt door de 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten, behalve in jaar 2018.

In 2017 stelt u een nieuw beheerplan civiele kunstwerken op en 
wordt het beheerplan wegen geactualiseerd. Wij verzoeken de 
gemeente de budgettaire gevolgen  via een begrotingswijziging te 
verwerken.

Waarschuwing voor de opname van de meerjarige 
positieve accressen vd septembercirculaire.

Verzoek om ons op de hoogte te houden van de realisatie van stelposten en taakstellingen. Bij de kengetallen moet een meerjarig 
perspectief inzichtelijk worden gemaakt zodat 
een trend waarneembaar is. 

Er is een waarschuwing gemaakt omtrent het 
opschuivend sluitend maken van de (aankomende) 
begroting

Paul

31 Lisse De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Advies om maatregelen te nemen omtrent het achterstallig 
onderhoud Groen.

Verzoek tot het opstellen van een visiedocument over het 
erg grote percentage verbonden partijen.

Compliment voor het sterk verbeterde 
weerstandsvermogen en het advies om maatregelen 
te nemen dat de ratio op voldoende niveau blijft. 

Advies om op te nemen:
Meerjarenraming van de basisset financiële 
kengetallen.

Meerjarenraming van het EMU-saldo.

Paul

32 Maassluis De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Paul
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33 Midden-Delfland De structurele lasten van de begroting 

2017 zijn niet volledig gedekt door de 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Advies om een visie op te stellen en aanvullende 
maatregelen te nemen ter versterking van de reserve. 
De genomen maatregelen zien we graag terug in de 
begroting 2018.

Bij de kengetallen moet een meerjarig 
perspectief inzichtelijk worden gemaakt zodat 
een trend waarneembaar is. 

Risico's en presentatie v/d verbonden 
partijen.

Presentatie van de geprognosticeerde 
balans.

Meerjarenontwikkeling v/h EMU-saldo

Paul

34 Molenwaard De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Waarschuwing voor de opname van de meerjarige 
positieve accressen vd septembercirculaire.

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt 
onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke 
baten.

Bij de kengetallen moet een meerjarig 
perspectief inzichtelijk worden gemaakt zodat 
een trend waarneembaar is. 

Paul

35 Nieuwkoop De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Advies om beheerplan Wegen te actualiseren en de gevolgen 
hiervan verwerkt in de volgende begroting.

Grondexploitatie:
Advies om de grondexploitaties en risico’s regelmatig te actualiseren. Wij gaan ervan uit dat u de 
weerstandscapaciteit afstemt op de geactualiseerde risico omvang.

Er is geadviseerd om de onderlinge 
verhouding van kengetallen op te nemen in de 
begroting.

Paul

36 Nissewaard De structurele lasten van de begroting 
2017 zijn niet volledig gedekt door de 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Waarschuwing om ook na 2020 voldoende middelen vrij te maken 
om de vervanging van de kapitaalgoederen op te kunnen vangen.

Waarschuwing voor het lage weerstandsvermogen en 
het hoge risicoprofiel. 

Waarschuwing om de nadelige BUIG correctie op te 
vangen met strucutrele middelen ipv incidentele 
middelen. 

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt, 
indien het huidige wetsvoorstel wordt aangenomen, onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet 
structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke baten.

Stelpost:
Waarschuwing voor het opsouperen vd reserve Parkeren vanaf 2019. 

Waarschuwing omtrent de slechte financiele positie en 
een aanbod om een begrotingsscan uit te voeren.

Paul

37 Noordwijk De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Grondexploitaties:
Advies om de risicovolle grondexploitaties regelmatig te actualiseren. 

Bij de kengetallen moet een meerjarig 
perspectief inzichtelijk worden gemaakt zodat 
een trend waarneembaar is. 

En om de onderlinge verhouding van 
kengetallen op te nemen in de begroting.

Paul

38 Noordwijkerhout De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Bij de kengetallen moet een meerjarig 
perspectief inzichtelijk worden gemaakt zodat 
een trend waarneembaar is. 

Paul

39 Oegstgeest De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Er is geadviseerd om ook de risico's van de verbonden 
partijen worden opgenomen in overeenstemming met de 
nieuwe BBV regels.

Schuldpositie:
Compliment voor de verbetering en advies om de 
schuldpositie nog verder te verbeteren.

Er is geadviseerd om de onderlinge 
verhouding van kengetallen op te nemen in de 
begroting.

Paul

40 Oud-Beijerland Begroting oorspronkelijk niet positief, 
maar na wijziging in  vergadering 
(december) toch strucutureel sluitend 
weten te maken.

Meerjarenraming voor het jaar 2020 oorspronkelijk niet 
positief, maar na wijziging in vergadering (december) toch 
strucutureel sluitend weten te maken.

Verzoek om op de hoogte te worden gesteld van de actualisatie 
van de beheerplannen.

Verzoek om ook de weerstandscapaciteit te 
berekenen en op te nemen in de begroting.

Taakstelling:
Verzoek om ons op de hoogte te houden van een op programmaniveau in te vullen taakstelling van €0,5 miljoen.

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt 
onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke 
baten.

Advies om op te nemen:
Meerjarenraming van het EMU-saldo.

Onderlinge verhouding van kengetallen.

Info over de precario (art. 10 BBV)

Preventief Arhi toezicht:
Mededeling dat het preventief Arhi-toezicht ogv art. 21 
Wet Arhi in 2017 van toepassing blijft.

Paul

41 Papendrecht De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt, 
indien het huidige wetsvoorstel wordt aangenomen, onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet 
structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke baten.

Paul

42 Pijnacker-Nootdorp De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Grondbeleid:
Advies om strategische keuzes te maken omtrent vernieuwing BBV. Er moet uiterlijk in 2019 een toets 
plaatsvinden op de marktwaarde van de strategische gronden tegen de dan geldende bestemming. 

Advies om overzicht baten en lasten te verbeteren. Paul

43 Ridderkerk De structurele lasten van de begroting 
2017 zijn niet volledig gedekt door de 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Taakstelling:
Door de samenwerking binnen BAR wordt efficiencyvoordeel verwcht. Advies om door te gaan met monitoring 
hiervan en desnoods bijsturing.

Paul

44 Rijswijk De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Verzoek om op de hoogte te worden gesteld van de actualisatie 
van de beheerplannen.

Er is geadviseerd om:
onderlinge verhouding van kengetallen op te 
nemen.
De staat van incidentele baten en lasten op te 
nemen.
Consistentie met toerekenning overhead te 
betrachten.

Paul

45 Rotterdam De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Waarschuwing afname omvang eigen vermogen. Buig:
Het Rijk heeft het voornemen om in 2017 een volledig objectief verdeelmodel voor de BUIG-middelen 
beschikbaar te hebben, maar het is nog zeer onduidelijk of dit gerealiseerd kan worden. Ook is niet duidelijk hoe 
de vangnetregeling er vanaf 2017 zal gaan uitzien. Als de uitkomsten hiervan voor uw gemeente niet gunstig 
uitpakken, kan er een structureel financieel tekort ontstaan. 

Een overzicht van: 
baten en lasten per taakveld.
kosten van overhead in programmaplan 
overzicht van baten en lasten.
overzicht unieke taakvelden.

Paul

46 Schiedam De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Verzoek om op de hoogte te worden gesteld van de actualisatie 
van de beheerplannen wegen.

Waarschuwing verslechtering schuldpositie. Advies overhead apart per taakveld te 
presenteren.

Paul

47 Sliedrecht De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Warschuwing omtrent het lage 
weerstandsvermogen.

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt 
onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke 
baten.

Opaname meerjarenraming kengetallen.
Meerjarige presentatie baten en lasten.

Paul

48 Strijen De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt 
onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke 
baten.

Onderlinge verhouding tussen de kengetallen.
Risico's van een verbonden partij.
Een meerjarig geprognosticeerde balans.
Meerjarige ontwikkeling van EMU-saldo.

Advies om NIEG voortaan op te nemen onder MVA Paul

49 Teylingen De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Meerjarenperspectief van kengetallen 
opnemen.

Overzicht van de geraamde kosten bij de 
overhead opnemen.

Paul

50 Vlaardingen De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Advies om achterstallig onderhoud Wegen in te halen. Compliment met het verbeterde 
weerstandsvermogen.

Advies u om te blijven werken aan een verbetering 
van de schuldpositie conform het in uw Notitie 
leenschuld opgenomen beleid.

Advies om de taakstellingen daadwerkelijk te realiseren en de monitoring voort te zetten. visie op verbonden partijen;
lijst van verbonden partijen onderverdeeld in 
GR'en en vennootschappen e.d.

Paul

51 Voorschoten De structurele lasten van de begroting 
2017 zijn niet volledig gedekt door de 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020  zijn 
niet volledig gedekt door de structurele baten. 

het raadsamendement betreffende de OZB stijging niet geleid tot concreet uitgewerkte dekkingsmaatregelen na 
2017.
Een risico b is het verouderde beheerplan gebouwen, met achterstallig onderhoud. Advies voor het opstellen van 
actueel beheerplan.

Preventief toezicht ingesteld met de daarbij behorende 
verplichtingen.
Aanbieding om een begrotingsscan uit te voeren.
Uitnodiging voor Bestuurlijk overleg.

Paul

52 Waddinxveen De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Bij de kengetallen moet een meerjarig 
perspectief inzichtelijk worden gemaakt zodat 
een trend waarneembaar is. 
Het EMU-saldo is niet voor alle 
verplichtgestelde jaren opgenomen. 

Paul

53 Wassenaar De structurele lasten van de begroting 
2017 zijn niet volledig gedekt door de 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Paul

54 Westland De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Advies om meer info op te nemen over de 
risicoinventarisatie.

Advies om actief aandacht te schenken aan de 
schuldpositie door bijvoorbeeld terughoudend te zijn 
met het doen van kapitaaluitgaven (investeringen) 
en uitgaven aan grondexploitaties.

Grondbeleid:
Advies om strategische keuzes te maken omtrent vernieuwing BBV. Er moet uiterlijk in 2019 een toets 
plaatsvinden op de marktwaarde van de strategische gronden tegen de dan geldende bestemming. 

Paul

55 Westvoorne De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Advies om het negatief resultaat Woonbedrijf sturctureel 
te dekken in het begroting.

Paul

56 Zederik De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Mededeling dat precario in 2014 is ingevoerd en dat gemeente onder de overgangsregeling valt. Paul

57 Zoetermeer De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Er is geadviseerd om:
De onderlinge verhouding van kengetallen op 
te nemen.
De meerjarenraming niet te salderen maar 
apart de baten en lasten te presenteren.
Overzicht van lasten per taakveld op te 
nemen.
Risico's per verbonden partij opnemen en 
verbonden partijen uitsplitsen naar aard GR 
vennootschap e.d.
Toerekening rentelasten conform BBV 
opnemen

Advies om het overzicht van de structurele 
toevoegingen en onttrekkingen van de reserves op te 
nemen.

Paul

58 Zoeterwoude De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Bij de kengetallen moet een meerjarig 
perspectief inzichtelijk worden gemaakt zodat 
een trend waarneembaar is. 
Risico's per verbonden partij moet worden 
opgenomen.

Paul

59 Zuidplas De structurele lasten van de  
begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Grondbeleid:
Advies om strategische keuzes te maken omtrent vernieuwing BBV. Er moet uiterlijk in 2019 een toets 
plaatsvinden op de marktwaarde van de strategische gronden tegen de dan geldende bestemming. 

Paul
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60 Zwijndrecht De structurele lasten van de  

begroting 2017 zijn gedekt door 
structurele baten. 

De structurele lasten van de meerjarenraming 2018-2020 zijn 
gedekt door structurele baten. 

Waarschuwing voor de opname van de meerjarige 
positieve accressen vd septembercirculaire.

Precario:
Het structurele evenwicht is mede tot stand gekomen door invoering van precario in 2016. De gemeente valt 
onder de overgangsregeling, maar wordt geadviseerd om niet structureel afhandelijk te blijven van deze tijdelijke 
baten.

Er is geadviseerd om:
onderlinge verhouding van kengetallen op te 
nemen.

Paul

In deze brieven is rekening gehouden de werkwijze op basis van het risicogericht en proportioneel toezicht.
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