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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-756005472 DOS-2020-

0000277

Onderwerp

Beantwoording van de brief van het college van de gemeente Molenlanden

Advies

1. Vast te stellen de brief aan het college van de gemeente Molenlanden over invulling

provinciaal toezicht bij voorbereiding van de begroting 2021.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan het college van de gemeente

Molenlanden.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Brief van de gemeente Molenlanden over beantwoording vragen over invulling provinciaal

toezicht bij voorbereiding begroting 2021

2. Uitgaande brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Molenlanden

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 november 2020 31 december 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Aanleiding

Op 8 september jl. ontvingen we een brief van het college van B&W van de gemeente

Molenlanden over het opvangen van de weggevallen jaarlijkse dividendinkomsten als gevolg van

de verkoop van de Eneco aandelen. De aanleiding voor de brief is het feit dat wij hebben

aangegeven niet te kunnen instemmen met de door de gemeenten voorgestelde

oplossingsrichting, waarbij de gemeente haar eigen vermogen wil inzetten om gedurende 20 jaar

de weggevallen inkomsten te dekken. Het structureel inzetten van reserves is in strijd met de

geldende kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Brief aan het college van Molenlanden

In de bijlage treft u de beantwoording van de brief aan het college van de gemeente Molenlanden

aan. De brief is in een portefeuillehouders overleg afgestemd met de gedeputeerde Floor

Vermeulen. In de brief wordt meer duiding gegeven over het standpunt van GS.

Voorgeschiedenis

De gemeente Molenlanden is voor het jaar 2020 onder het reguliere repressief toezicht geplaatst. 

De begroting 2020 is structureel en reëel sluitend, maar de meerjarenraming vertoont tekorten. Bij

de vaststelling van de begroting op 12 november 2019 is het koersdocument bezuinigingen

vastgesteld, waarin de aanpak wordt geschetst hoe de gemeente de bezuinigingen wil realiseren,

Wij hebben daarover in onze begrotingsbrief aan de raad van Molenlanden onze waardering

uitgesproken. In die begrotingsbrief hebben wij ook onze zorgen geuit over de ontwikkeling van

de meerjarenraming, de structurele reservemutaties en verkoop van de Eneco aandelen. Het

weerstandsvermogen is daarentegen uitstekend.

Met de gemeente zijn wij in overleg geweest naar aanleiding van ons onderzoek van de begroting

2020. Vanwege het uitstekende weerstandsvermogen (dat o.a. tot stand is gekomen door de

verkoop van de Eneco aandelen) had de gemeente een oplossingsrichting bedacht voor de

wegvallende dividend inkomsten van Eneco en Stedin. Een deel van het eigen vermogen (een te

vormen bestemmingsreserve van de ontvangen Eneco gelden) zou voor 20 jaar aflopend worden

ingezet ter dekking van de wegvallende dividendinkomsten (€ 850.000) van Eneco en Stedin. 

Wij hebben de gemeente geïnformeerd over het landelijk kader dat het inzetten van vermogen

(reserves) ter dekking van de begroting incidenteel is. In principe zijn alle mutaties in reserves

incidenteel van aard met uitzondering van een reserve ter dekking van kapitaallasten. Dit

uitgangspunt is conform de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie

BBV en is interprovinciaal afgestemd. 

In onze brieven en tijdens diverse overleggen hebben wij de Zuid-Hollandse gemeenten

vroegtijdig geïnformeerd dat zij structurele maatregelen moeten nemen om het wegvallen van de

jaarlijkse dividendinkomsten op te vangen. Onder andere hebben wij de gemeenten hierover op

de hoogte gesteld in onze begrotingsbrief 2020 aan de gemeenteraad (dd. 13 december 2019) en

in de begrotingscirculaire 2021 van GS (dd. 20 maart 2020). Daarbij hebben we ook richtlijnen
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meegegeven waarvoor de Eneco gelden wél ingezet kunnen worden. Veel gemeenten in Zuid-

Holland hebben tijdig geanticipeerd op het wegvallen van de dividendinkomsten. 

Inmiddels heeft de gemeente Molenlanden laten weten één van onze aangereikte alternatieven te

hebben opgepakt. De gemeenteraad wordt door het college van Molenlanden geïnformeerd over

de nieuwe aanpak hoe de wegvallende dividendinkomsten worden opgevangen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 8 - Financiën en Organisatie

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

Juridisch kader

Er zijn geen juridische gevolgen

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 n.v.t.

 

3 Proces

 

De brief van het college van Molenlanden wordt beantwoord door middel van de vastgestelde

brief.

 

4 Participatie

 n.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 De brief van het college van Molenlanden wordt met bijgevoegde brief worden beantwoord.

 


