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Onderwerp

Onthouding goedkeuring begroting 2017
Geachte raadsleden,
In onze brief van 20 december 2016, kenmerk PZH-2016-575161452, hebben wij u medegedeeld
dat uw gemeente voor 2017 onder preventief toezicht is geplaatst. In deze brief hebben wij u
gewezen op het belang van het indienen van een herstelplan, gericht op het bereiken van het
reëel en structureel begrotingsevenwicht, zodat wij tot goedkeuring van de begroting 2017
zouden kunnen besluiten.
In uw brief van 22 maart 2017 met kenmerk Z/17/007560 heeft u ons medegedeeld dat u geen
herstelplan heeft vastgesteld. Als eerste reactie willen wij waardering uitspreken voor de
inspanningen die u, uw college en uw ambtenaren hebben verricht om in korte tijd een
herstelplan op te stellen, waarbij u ook actief uw inwoners heeft betrokken. Wij respecteren uw
besluit om het thans voorliggend herstelplan niet vast te stellen. U benoemt hiervoor in uw brief
diverse argumenten welke wij onderschrijven.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Besluit
Wij hebben, in overeenstemming met artikel 206 van de Gemeentewet, besloten goedkeuring te
onthouden aan de begroting 2017.

Tram 9 en bus 65
stoppen dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

Het niet indienen van het herstelplan leidt niet tot een verandering van de huidige situatie van
preventief toezicht. Het besluit van GS van 20 december 2016 betreffend het preventief toezicht
blijft derhalve onverminderd van kracht. Het (constructief) ambtelijk overleg blijft in stand, waarbij
wij ernaar streven het functioneren van uw organisatie niet onnodig te belemmeren.

auto’s is beperkt.

Lopende verplichtingen
In onze brief van 20 december 2016, kenmerk PZH-2016-575161452 hebben wij u algemene
toestemming verleend om u in staat te stellen aan de lopende verplichtingen te voldoen. Deze
toestemming geldt voor uitgaven, zoals structureel geraamd in uw begroting van 2016. Indien een
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budget voor 2017 echter lager uitvalt dan voor 2016, dan geldt deze toestemming voor het lagere
bedrag.
Voor het doen van uitgaven waarvoor de toestemming niet geldt, zal afzonderlijk toestemming
moeten worden gevraagd. Daarbij dient, naast additionele dekking, ook aangegeven te worden in
hoeverre de betreffende uitgaven onontkoombaar, onuitstelbaar en onvoorzien zijn.
Begrotingsscan
In uw brief van 22 maart 2017 met kenmerk Z/17/007560 doet u ook het verzoek tot het uitvoeren
van een begrotingsscan. Als reactie daarop melden wij u dat wij uw verzoek inwilligen. De
uitgangspunten van deze scan zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief.
Hoewel de gemeente autonoom is in de wijze waarop zij met de uitkomsten van de scan omgaat,
is de begrotingsscan niet vrijblijvend. Dit houdt concreet in dat u als aanvrager een reactie op de
begrotingsscan aan Gedeputeerde Staten dient te geven.
Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit staat, ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen
zes weken na de dag van verzending beroep open bij de Rechtbank Den Haag, sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres Prins Clauslaan 60 te
Den Haag). Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit
besluit niet. Gelet hierop kan - als beroep is ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de Awb
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (adres als
hiervoor) een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Wij verzoeken een kopie van het beroepschrift/verzoek om een voorlopige voorziening te zenden
aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Tot slot
Wij hebben een afschrift van deze brief aan het college van burgemeester en wethouders
gezonden.
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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drs. J. Smit
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