
Provincie Zuid * Holland

1 5 SEP. 2020

Molenlanden

Datum Qntvangrt 

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland

T.a.v. de heer F. Vermeulen

Postbus 90602

2509 LP DEN HAAG

8 september 2020

N.v.l.

Datum

Zaaknummer

Bijlagen

Voor

informatie

                 

Invulling provinciaal toezicht bij

voorbereiding begroting 2021

OnderA'erp

Beste heer Vermeulen,

De financiële positie van de gemeente Molenlanden is niet riant. We verwachten een meerjarig tekort

van 4 miljoen euro, waarvan in de zojuist vastgestelde kadernota, de helft is opgelost. In de

begroting volgen aanvullende maatregelen. Het tekort kent natuurlijk verschillende oorzaken, maar

wordt met name veroorzaakt door de ontwikkelingen in het sociaal domein, het niet meer mogen

heffen van precariobelasting en het wegvallen van het dividend Eneco als gevolg van de verkoop van

dit bedrijf. De financiële situatie van de gemeente Molenlanden is niet uniek, veel gemeenten worden

met tekorten geconfronteerd en dat in een tijd van hoogconjunctuur. Een zorgelijke situatie, die ook

door de provincie Zuid-Holland wordt onderkend. Op 25 juni 2020 is hierover door gedeputeerde

staten een brief aan de minister president geschreven. Hierin staat onder andere dat:

.....wanneer maatregelen van uw kabinet uitblijven om onze gemeenten structureel meer financieel

perspectief te bieden, wij op basis van de brieven van onze gemeenten en onze eigen waarnemingen,

voorzien dat veel gemeenten er dit najaar buiten hun schuld niet in gaan slagen tot een sluitende

begroting te komen. In dat geval moeten wij bezien hoe wij onze rol als financieel toezichthouder

zinvol kunnen uitoefenen. Wij zullen in die gevallen onze gemeenten zo veel mogelijk beleidsvrijheid

geven naar eigen inzicht te handelen.

Wij zijn momenteel naarstig op zoek naar opties om de begrotingsvoorschriften voor onze gemeenten

zo reëel en soepel mogelijk te maken. Daarbij hebben wij diverse mogelijkheden in beeld, die binnen

het bestaande wetteliJk kader en de afspraken daarover nu niet kunnen worden gerealiseerd. Het kan

zijn dat wij - uiteraard na goede afstemming met onze coUega-provincies en het ministerie van BZK -

er uiteindelijk voor kiezen tegen de grenzen van het wettelijk medebewind aan te schuren. Het

uitgangspunt in onze Grondwet dat gemeenten ~ net als provincies - een autonome bestuurslaag met

een open huishouding vormen, nodigt wel uit tot enige interpretatieruimte.........

Deze brief wordt door het college van Molenlanden van harte onderschreven. Het zijn vooral

ontwikkelingen die buiten de directe invloedssfeer van de gemeente liggen, die leiden tot tekorten.

De door u genoemde soepele interpretatie van de vigerende wet- en regelgeving kunnen helpend zijn

voor het oplossen van de financiële problematiek zonder dat inwoners hard geraakt worden. In het

overleg dat u op 2 juli met de wethouders Financiën van de provincie Zuid Holland heeft gevoerd,

heeft u de gemeente daarom van harte uitgenodigd om met creatieve, maar financieel gedegen

oplossingen te komen. De provincie zou hier met een bepaalde soepelheid naar kijken.



De gemeente Molenlanden heeft dit gedaan. De verkoop van Eneco aan Mitsubishi leverde ons ruim

40 miljoen Euro op, maar tegelijkertijd vervielen de structurele dividend inkomsten van ongeveer

700.000 Euro. Aanvullend verviel ook het Stedin-dividend van 150.000 Euro. in totaal dus 850.000

Euro. Omdat dit niet de enige tegenvallers waren, wilde het college deze tegenvaller in een periode

van 20 jaar oplossen door jaarlijks 42.500 Euro in de begroting te verwerken. Daarnaast wordt een

reserve gemaakt van waaruit jaarlijks het nog niet opgeloste deel van de weggevallen

dividendinkomsten aan de begroting wordt toegevoegd. Door deze reserve te voeden met een deel

van de Eneco*opbrengst, is de link tussen de incidentele meevaller en de structurele tegenvaller

gelegd.

Bij de kadernota heeft de raad met deze optie ingestemd omdat het een financieel gedegen oplossing

is. Ook is deze variant besproken met onze accountant en met Reln-Aart van Vugt, lid van de

commissie BBV, en zij gaven aan deze oplossing gedegen te vinden. Omdat de oplossing schuurt met

het BBV, is uiteraard ook contact gezocht met Financieel Toezicht van de Provincie. Eerst met de

accounthouder, daarna met de coördinator van het team. Uw brief aan de Minister-President en uw

uitspraken op 2 juli indachtig, verwachtten we daarbij een open opstelling. De reactie van de

provincie was echter anders. Onze oplossing stond niet in het BBV, dus wordt niet geaccepteerd. Dat

de gemeente aangaf dat er te praten was over het (fors) inkorten van de looptijd van 20 jaar, maakte

geen verschil.

Waar gemeenten is gevraagd naar creativiteit, komt de Provincie niet verder dan het strikt toepassen

van het BBV. En hoewel ons voorstel werd gewaardeerd, zou dit eerst besproken moeten worden in

het overleg van alle Provincies om landelijk een uniforme gedragslijn te kunnen hanteren. Uitkomst

van dit gesprek werd medio 2021 verwacht. Gemeenten zijn echter nu bezig met hun begroting,

moeten nu drastische maatregelen nemen en hebben niet de luxe om te wachten op provinciale

afstemming medio 2021.

U begrijpt dat ons college zeer teleurgesteld is in de zeer formele opstelling van de provincie. We

vragen ons daardoor af wat u bedoeld heeft met het tegen de grenzen van het wettelijh medebewind

aanschuren. Welke flexibiliteit wilt u gemeenten dan bieden? Waar is de toegevoegde waarde van de

provincie op dit gebied? Het college van Molenlanden hoort graag welke beelden de provincie zelf

heeft wanneer het gaat om het zoeken naar creatieve, maar gedegen financiële oplossingen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden

de burgemeestSI).de 

etaris. 

drs. T.C. Seg^s MB^

Tmevr. F. Jonker
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