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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-737968309 DOS-2019-
0004719

Onderwerp

Preventief toezicht gemeente Vlaardingen

 
Advies

1 . Op grond van artikel 206 van de Gemeentewet goedkeuring te onthouden aan de begroting

2020 van de gemeente Vlaardingen.

2. Vast te stellen de brief waarmee de gemeenteraad van Vlaardingen in kennis wordt gesteld

van het besluit tot onthouding van goedkeuring aan de begroting.

3. Vast te stellen de brief aan PS over de onthouding van goedkeuring aan de begroting 2020

van de gemeente Vlaardingen.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het voorstel onthouding goedkeuring

aan de begroting 2020 van de gemeente Vlaardingen.
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het bepalen van het moment van
verzending van de brief aan de gemeenteraad van Vlaardingen en de brief aan PS.
 

Bijlagen
- GS-brief aan de gemeenteraad van Vlaardingen - niet goedkeuren begroting 2020 met
herstelplan gemeente Vlaardingen en handhaven preventief toezicht
- GS-brief aan PS over de onthouding van goedkeuring aan de begroting 2020 van de gemeente
Vlaardingen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 12 mei 2020 14 mei 2020



2/3

1 Toelichting voor het College

 

In onze brief van 19 december 2019 met kenmerk PZH-2019-719002011 hebben we de

gemeente Vlaardingen geschreven dat zij voor 2020 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 2020 stellen wij dus

afhankelijk van het herstelplan.

Op 23 april 2020 is een herstelplan vastgesteld in de gemeenteraad. 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 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

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

kan het preventief toezicht niet worden opgeheven. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0

Programma   : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Op grond van artikel 206 van de Gemeentewet wordt goedkeuring onthouden aan de begroting

2020 van de gemeente Vlaardingen.
 

De gemeente Vlaardingen 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 2020. De verwachting is dat de gemeente hiervan geen gebruik zal

maken.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In onze brief van 19 december 2019 met kenmerk PZH-2019-719002011 hebben we de

gemeente Vlaardingen geschreven dat zij voor 2020 onder preventief toezicht staan.

 

3 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 2021 en de meerjarenraming 2022-

2024.

 

4 Participatie

 nvt
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5 Communicatiestrategie

De gemeenteraad en het college zullen door middel van vastgestelde brief in kennis worden

gesteld van het besluit.

 


