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Onderwerp:
Onthouding goedkeuring aan de begroting 2017 van de gemeente Voorschoten

Publiekssamenvatting:
De gemeente Voorschoten is voor 2017 onder het preventief begrotingstoezicht gesteld.
Voor het goedkeuren van de begroting is een herstelplan gericht op het bereiken van het reëel en
structureel begrotingsevenwicht noodzakelijk. De gemeenteraad heeft er bewust voor gekozen nu
geen herstelplan goed te keuren maar dit te doen na het uitvoeren van een begrotingsscan.
Dit betekent dat er geen herstelplan is en er dus geen sprake is van herstel. Daarom wordt
goedkeuring onthouden aan de begroting 2017.

de gemeenteraad heeft er bewust voor gekozen
Advies:
1. Op grond van artikel 206 van de Gemeentewet goedkeuring te onthouden aan de begroting
2017 van de gemeente Voorschoten.
2. Vast te stellen de brief waarmee de gemeenteraad van Voorschoten in kennis wordt gesteld
van het besluit tot onthouding van goedkeuring aan de begroting.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel onthouding goedkeuring
aan de begroting 2017 van de gemeente Voorschoten.
Besluit GS:
Gewijzigd vastgesteld; in de publiekssamenvatting wordt als derde zin opgenomen ‘de
gemeenteraad heeft er bewust voor gekozen nu geen herstelplan goed te keuren maar dit te
doen na het uitvoeren van een begrotingsscan’
Bijlagen:
Bijlage bij de brief onthouding goedkeuring begroting 2017 Voorschoten.docx
Brief onthouding goedkeuring begroting 2017.docx
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1 Toelichting voor het College
In onze brief van 20 december 2016 met kenmerk PZH-2016-575161452 hebben we de
gemeente geschreven dat zij voor 2017 onder preventief toezicht staan en hebben we gewezen
op het belang van een herstelplan om tot goedkeuring van de begroting te kunnen besluiten. Dit
plan dient gericht te zijn op het bereiken van het reëel en structureel begrotingsevenwicht.
Het alsnog goedkeuren van de programmabegroting 2017 stellen wij dus afhankelijk van het
herstelplan.
De gemeenteraad heeft het opgesteld herstelplan niet vastgesteld. Dit betekent dat er geen
herstelplan is en er dus geen sprake is van herstel. Daarom wordt goedkeuring onthouden aan de
begroting 2017.
In de raadsvergadering waarin besloten is om het herstelplan niet vast te stellen is ook door de
gemeenteraad besloten om een verzoek in te dienen voor het opstellen van een begrotingsscan.
Wij hebben dit verzoek gehonoreerd.
Financieel en fiscaal kader:
Er zijn geen financiële consequenties.
Juridisch kader:
Op grond van artikel 206 van de Gemeentewet wordt goedkeuring onthouden aan de begroting
2017 van de gemeente Voorschoten.
De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een bestuurlijk overleg
omtrent de onthouding van de goedkeuring.
De gemeente Voorschoten heeft ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de mogelijkheid om
beroep aan te tekenen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot onthouding van
goedkeuring aan de begroting 2017. De verwachting is dat de gemeente hiervan geen gebruik zal
maken.

2 Proces
Het preventieve toezicht blijft in stand. Er wordt een begrotingsscan opgesteld en de bevindingen
uit deze scan zijn de input voor de op te stellen begroting 2018 en de meerjarenraming 20192021.

3 Communicatiestrategie
De gemeenteraad en het college zullen door middel van vastgestelde brief in kennis worden
gesteld van het besluit.
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