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Toezichtsvorm

programmabegroting

2015

met
Elk jaar ontvangt u voor aanvang van het nieuwe jaar ons besluit over de toezichtsvorm
betrekking tot uw begroting.
In deze brief informeren wij u over de toezichtsvorm op uw Begroting voor het jaar 2015 en
de daaruit voortkomende
Tenslotte vestigen wij uw aandacht op punten die
consequenties.
relevant zijn voor uw begrotingspositie
en de wijze waarop de provincie Overijssel haar
toezichtsrol vervult.

1

Toezichtsvorm:
repressief
Dit besluit is gebaseerd op ons oordeel dat de Begroting
evenwicht is.
Wij spreken onze waardering uit dat zowel uw Begroting
het beleidskader financieel toezicht

en reëel in

2015 structureel

als uw Meerjarenraming

voldoen aan

toezichtsvorm
Consequenties
Het repressief (regulier) toezicht heeft tot gevolg dat de Begroting 2015 en de daarop
van de provincie vergen.
geen goedkeuring
betrekking hebbende begrotingswijzigingen
(met bijbehorend
Wel dienen de begrotingswijzigingen
raadsvoorstel en besluit) binnen twee
weken na vaststelling, ter kennisname aan ons te worden ingezonden.
~

voor uw begrotingspositie
Aandachtspunten
In onze toezichtsbrief van 17 december 2013 hebben wij gesignaleerd dat de paragraaf
weerstandsvermogen
opnieuw zou worden ingericht. In uw begroting 2015 is op een adequate
wordt als
Het weerstandsvermogen
wijze inhoud gegeven aan het risicomanagement.
uitstekend gekwalificeerd.
In onze toezichtsbrief
van 17 december 2013 hebben wij tevens aandacht gevraagd voor de
informatiewaarde
van de paragraaf grondbeleid. Wij hebben gesignaleerd dat de
informatiewaarde

voor taken als gevolg van de decentralisaties in
Vanaf 1 januari 2015 wordt u verantwoordelijk
het sociale domein. Wij hebben geconstateerd dat door gemeenten in het algemeen de
structurele lasten die hierop betrekking hebben budgettair neutraal worden geraamd. Dit is
mede een gevolg van het laat afkomen van relevante informatie omtrent over te hevelen
taken en budgetten.
In hoeverre de ramingen realistisch zijn, zal moeten blijken uit de reguliere producten binnen
op dit
uw Planning- en Controlcyclus. Wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen

Bijlagen

terrein

binnen uw gemeente.
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Toezichtsvorm

programmabegroting

2015

provincie
Toezichtsrol
en de daarop
De door u vastgestelde Begroting 2015 (met bijbehorende meerjarenraming)
is beoordeeld aan de hand van de wettelijke criteria.
betrekking hebbende besluitvorming
in het landelijk Toezichtskader
en uitgewerkt
Deze criteria zijn vastgelegd in de Gemeentewet
2015 d.d. 11 maart 2014,
"Kwestie van evenwichtl". Daarbij is eveneens de Begrotingsbrief
kenmerk 2014/0053722 betrokken.
De provincie Overijssel vult haar toezichtsrol op een proportionele wijze in. Indien mogelijk
conform de principes van het
blijven we op afstand maar zo nodig komen we dichterbij,
daarbij is dat we ons baseren op openbare, door de
Toezicht. Uitgangspunt
Interbestuurlijk
van deze
gemeenteraad vastgestelde stukken. Dat kan alleen wanneer de informatiewaarde
stukken adequaat is. Dat is noodzakelijk om zowel de horizontale controle (door uw raad) als
optimaal te kunnen vervullen.
de verticale controle (door de toezichthouder)
Wij betrekken de bevindingen van de accountant bij ons toezicht evenals de door u
de Jaarrekening
2013. Deze laatste vergt geen besluitvorming;
vastgestelde Jaarrekening
2013 is voor kennisgeving

aangenomen.

Datum

16- 12-20 14
Kenmerk

van de begroting
om in het proces van totstandkoming
Wij wijzen u op de mogelijkheden
tijdig te betrekken. Wij achten dit essentieel.
provincie als toezichthouder

de

20 14/0328819

Ten slotte
Wij gaan ervan uit dat u deze brief in uw raad bespreekt en dat u ons informeert
bij uw begrotingspositie.
reactie op de gemaakte aandachtspunten

In voorjaar

2015 ontvangt u zoals gebruikelijk
voor de begroting 2016.

Het college van burgemeester

Gedeputeerde

Staten

en wethouders
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heeft een afschrift van deze brief ontvangen.

<

van Overijssel,

over uw

met daarin het proces en de

de Begrotingsbrief

toetsingspunten
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e wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzending
De Alge
van deze brief bezwaar in te dienen tegen dit besluit. Voor de behandeling hiervan is geen
kunt u zich
over de bezwaarschriftprocedure
griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen
wenden tot de medewerker van de provincie die in dit besluit is vermeld.

met de provincie Overijssel:
Wilt u in uw correspondentie
- één onderwerp per brief hanteren en
- het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden.
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