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Preventief toezicht gemeente Vlaardingen 

 

Geachte Statenleden 

 

In overeenstemming met de afspraak in de Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen

van 4 december jl. informeren wij u over gemeenten die in 2020 onder preventief financieel

toezicht staan.

 

Achtergrond

De provincie voert financieel toezicht uit op gemeenten om te voorkomen dat zij in een financieel

uitzichtloze situatie komen die zij zelf niet meer kunnen oplossen. Daarvoor hebben alle Zuid-

Hollandse gemeenten voor 15 november 2019 hun begroting voor het jaar 2020 bij ons moeten

indienen. Aan ons is vervolgens de taak te beoordelen of alle posten realistisch zijn geraamd en

of de structurele lasten van de gemeente worden gedekt door structurele baten (structureel

evenwicht). Als dit het geval is, komt een gemeente onder repressief (= regulier) toezicht. Als dit

niet het geval is, en dit structureel evenwicht in de meerjarenraming niet wordt hersteld, plaatsen

wij de gemeente onder preventief (= verscherpt) financieel toezicht. Dit besluit valt onder het

bestuurlijk mandaat van de portefeuillehouder Bestuur.

 

Preventief toezicht

Aan de hand van de beoordeling van de begrotingen, is eind 2019 geconcludeerd dat preventief

financieel toezicht op basis van financiële redenen in 2020 van toepassing zal zijn op twee

gemeenten, Vlaardingen en Zwijndrecht. De betreffende gemeenten zijn per brief geïnformeerd

over het besluit om ze onder preventief toezicht te plaatsen. Deze gemeenten zijn in de

gelegenheid gesteld om een herstelplan in te dienen waarmee het structureel en reëel evenwicht

in de begroting 2020 wordt hersteld. Hieronder een korte toelichting per gemeente.

 

Gemeente Vlaardingen

Op 23 april 2020 is een herstelplan vastgesteld in de gemeenteraad, gericht op het bereiken van

begrotingsevenwicht in 2023. Het herstelplan bestaat uit diverse maatregelen in de domeinen

Wonen, Veiligheid, Onderwijs en Sociaal Domein. De ombuigingen in het Sociaal Domein dienen

grotendeels te worden gerealiseerd door verlaging van de gemeentelijke bijdragen aan
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Gemeenschappelijke Regelingen. De vereiste besluitvorming in de Algemeen Besturen van deze

GR’en heeft niet tijdig plaatsgevonden. Ook kunnen de andere gemeenten nog zienswijzen

indienen. Daarmee blijft onzeker of het begrotingsevenwicht in de meerjarenraming in 2023 tijdig

wordt hersteld. Op basis hiervan kan de begroting 2020 nog niet worden goedgekeurd en kan het

preventief toezicht niet worden opgeheven. Dit is via brief PZH-2020-737968309 kenbaar

gemaakt aan de gemeente.

Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht heeft een herstelplan opgesteld waarmee het begrotingsevenwicht in

de meerjarenraming 2021 -2023 wordt hersteld. Dit plan is op 10 maart behandeld in de raad en

op 21 april vastgesteld. 

Het herstelplan bestaat uit 11 maatregelen waarvan het grootste deel betrekking heeft op het

verlagen/afschaffen van subsidies (o.a. aan de bibliotheek, zorginitiatieven en de brede school).

Naast het verlagen van de uitgaven, worden de inkomsten verhoogd door de belasting (OZB en

parkeerbelasting) te verhogen. Ten slotte is er nog een technische maatregel verwerkt waardoor

de middelen voor Beschermd wonen structureel kunnen worden geraamd.  

In de raadsvergadering van 21 april zijn 5 amendementen aangenomen. Het herstelplan (inclusief

de 5 amendementen) is getoetst en de maatregelen worden concreet en haalbaar geacht. Op

basis hiervan kan de begroting 2020 worden goedgekeurd en kan het preventief toezicht worden

opgeheven. Dit is via brief PZH-2020-737384666 kenbaar gemaakt aan de gemeente.
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