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Geacht college,

Zoals wellicht bekend moeten wij ieder jaar beslissen of een gemeente 
onder de werking van het zogenoemde preventieve financieel toezicht 
moet komen. Onze besluiten daartoe richten zich primair op het al dan 
niet aanwezig zijn van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. 
Verder zijn van belang de kaders en criteria genoemd in de 
Gemeentewet (Gw), de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) en het 
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK).

Om de transparantie hierin te vergroten, informeren wij u over een 
aantal toetsaspecten en ontwikkelingen waaraan wij bij de 
eerstvolgende begroting nadrukkelijk aandacht zullen besteden. Uw 
raad hebben wij bij afzonderlijke brief hiervan ook op de hoogte 
gesteld.

In deze brief gaan wij in op de volgende toetsaspecten/ontwikkelingen: 
Inzenden van de begroting per post of digitaal 
Bepalen van het structureel en reëel evenwicht 
Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
en gemeenten 
Specifieke onderwerpen

Inzenden van de financiële documenten per post of digitaal
U kunt de begrotingen, maar ook wijzigingen in begrotingen, 
jaarrekeningen en andere wettelijk verplichte documenten per post 
toesturen of - bij voorkeur - digitaal uploaden via de link op onze 
website www.noord-holland.nl/ibt. Op die manier blijft voor de 
toekomst duidelijk wat de besluitvorming is geweest. Een raadsbesluit 
met bijvoorbeeld alleen een link naar informatie op een website of app 
is niet voldoende. Zowel de fysieke als de digitale begroting en 
jaarrekening dienen qua vorm en inhoud aan de wettelijke eisen te 
voldoen.
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Bepalen van het structureel en reëel evenwicht
Het vaststellinabesluit
Het vaststellingbesluit moet een compleet beeld geven van de 
besluitvorming van uw raad. Hierin moet ook staan:

wat er is veranderd ten opzichte van de conceptbegroting. Dit 
moet worden verwerkt in een aparte begrotingswijziging; 
welke investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld als de 
begroting wordt vastgesteld;
van welke investering(en) op een later tijdstip een apart voorstel 
moet worden ontvangen;
als de meerjarenraming in evenwicht is en het begrotingsjaar 
een tekort heeft, de wijze waarop het begrotingsjaar sluitend is 
gemaakt (bijvoorbeeld door een onttrekking aan de algemene 
reserve).

Inkomsten uit de algemene uitkering Gemeentefonds 
De hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verschilt 
ieder jaar. Er wordt een raming gemaakt op basis van reële 
uitgangspunten en tenminste op grond van de mei/junicirculaire 201 8. 
Daarin staan de uitkeringsfactoren en de effecten van de herijking en 
ontwikkelingen van het Gemeentefonds.

Meerjarige berekeningen (201 9 tot en met 2022) van de algemene 
uitkering
Deze informatie wordt mee gestuurd met de begroting. Dit zijn de 
berekeningen zoals worden gehanteerd in de (meerjaren)begroting, 
inclusief de gehanteerde eenheden en bedragen per eenheid.

Loonstijgingen
Er dient rekening te worden gehouden met de budgettaire effecten van 
de loonstijgingen volgens de circulaire die wordt gehanteerd voor het 
ramen van de algemene uitkering. Dit kan op 2 manieren:

Verwerking in de ramingen van de personele lasten of 
organisatiekosten.
Er wordt een aparte stelpost hiervoor opgenomen (voor zover de 
eigen eerder vastgestelde uitgangspunten afwijken van de 
uitgangspunten in de gehanteerde circulaire).

Prijsstijgingen
Wordt de algemene uitkering geraamd op basis van lopende prijzen? 
Dan wordt aan de lastenkant van de meerjarenraming rekening 
gehouden met een mutatie van ten minste de prijsontwikkeling van het 
Bruto Binnenlands Product, zoals dat wordt genoemd in de circulaire die 
wordt gehanteerd. Wordt een ander percentage gebruikt voor 
prijsstijgingen, zoals voor subsidies? Dan wordt dit toegelicht in de 
program mabeg roti ng.

Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (Bbv)
De commissie Bbv heeft besloten om de diverse notities periodiek en 
gestructureerd te actualiseren. In de actualisatie worden dan ook de 
antwoorden op gestelde vragen verwerkt. Na actualisatie van de notitie 
vervalt de oude notitie in zijn geheel.

Nieuwe Notities commissie Bbv 
Notitie Materiële vaste activa
In december 201 7 is de Notitie Materiële vaste activa gepubliceerd.
Voor het begrotingsjaar 201 9 is de gehele notitie van kracht. De notitie 
behandelt de wijze van activeren, waarderen en afschrijven van activa
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en het onderhoud van kapitaalgoederen. Ook zijn er aandachtspunten 
voor de financiële verordening opgenomen.

Enkele aandachtspunten zijn:
Activeringsgrens investeringen: om administratieve lasten te 
beperken mag een ondergrens gehanteerd worden voor het 
activeren van investeringen. Het is echter niet toegestaan om de 
activeringsgrens zodanig hoog te stellen dat hierdoor 
investeringen niet geactiveerd worden. De gemeente geeft zelf 
in de financiële verordening aan wat voor hen een reële 
ondergrens is.
Recent beheerplan: een beheerplan mag maximaal vijf jaar oud 
zijn. Voor het verslagleggingsjaar 201 9 mag het beheerplan niet 
ouder zijn dan 201 4. Van deze vijfjaar kan door de raad alleen 
gemotiveerd afgeweken worden.
Jaarlijkse storting in onderhoudsvoorzieningen: in de 
(meerjaren)begroting 2019-2022 is de jaarlijkse (gelijkblijvende) 
storting in een onderhoudsvoorziening minimaal gebaseerd op 
de onderhoudslasten van de jaarschijven 201 9 tot en met 2022 
van het beheerplan. Wanneer het geldende beheerplan geen 
inzicht meer geeft in de onderhoudslasten van één of meerdere 
jaren van de meerjarenraming, zal er een nieuw beheerplan 
vastgesteld moeten worden. Op basis van dit nieuwe beheerplan 
wordt de jaarlijks (gelijkblijvende) storting voor de 
(meerjaren)begroting 2019-2022 bepaald.
Egaliseren onderhoudslasten: Het Bbv biedt alleen de 
mogelijkheid om onderhoudslasten structureel te egaliseren via 
een voorziening (artikel 44 lid 1c Bbv).
Een jaarlijks gelijkblijvende storting in een 
onderhoudsvoorziening maakt het niet (meer) mogelijk om een 
ingroeimodel (de storting stijgt in enkele jaren naarde 
structureel benodigde storting) te hanteren.
Achterstallig onderhoud waarmee onveilige situaties worden 
gecreëerd en waarbij sprake is van kapitaalvernietiging, is 
onaanvaardbaar en moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 
vier jaar hersteld worden. Herstel van achterstallig onderhoud is 
een verplichting waarvan de omvang, door middel van een 
inventarisatie en een financiële vertaling, redelijkerwijs is in te 
schatten. Op basis van artikel 44 lid 1 a Bbv wordt daarvoor een 
voorziening gevormd. Dit is een andere voorziening dan de 
onderhoudsvoorziening voor het egaliseren van de 
onderhoudslasten. Als binnen de exploitatie en/of in de 
algemene reserve onvoldoende middelen beschikbaar zijn om 
deze voorziening te vormen, is het in dat geval acceptabel om 
het achterstallig onderhoud (daadwerkelijk en financieel) in vier 
jaar (de periode van de begroting en de meerjarenraming) in te 
lopen.

Notitie Incidentele en structurele baten en lasten
In het voorjaar van 201 8 wordt de notitie geactualiseerd. Deze geldt
naar verwachting vanaf de begroting 201 9.

Verbonden partijen
In de notitie Verbonden partijen (oktober 2016) gaat het er niet alleen 
om het beleid van de deelnemende partijen te realiseren, maar ook de 
financiële gevolgen daarvan. Daarnaast wordt in deze notitie getracht 
de gemeenten meer bewust te maken van de governance-aspecten en 
de instrumenten van bestuur en toezicht. Om risico’s inzichtelijk te 
maken kan de volgende informatie in de begroting worden opgenomen:
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- in de paragrafen Verbonden partijen en Weerstandsvermogen en 
Risicobeheersing: beleid inzake de sturing op financiële risico’s 
ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen en overige 
verbonden partijen.
in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing: de 
risico’s ten aanzien van die verbonden partijen die onvoldoende 
weerstandscapaciteit hebben en partijen die de risico’s geheel 
of gedeeltelijk afwenden op de deelnemers.

Een goed meerjarenbeleidsplan met een reële (meerjaren)begroting is 
van belang. De gemeente dient in haar (meerjaren)begroting rekening 
te houden met de ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Als dat 
nodig is, wordt hierop gestuurd. Dit geeft de raad meer bestuurlijke en 
financiële grip op de verbonden partijen. Dit komt het democratisch 
proces ten goede.

Specifieke onderwerpen
Sociaal domein
In de begrotingen 201 5 tot en met 201 7 raamden gemeenten de 
uitvoering van de taken binnen het sociaal domein vaak budgettair 
neutraal. Vanaf de begroting 201 8 zien wij dat steeds meer gemeenten 
de lasten ramen op basis van realisatie. Het is onze rol om te 
beoordelen of de ramingen in de (meerjaren)begroting voor het sociaal 
domein reëel zijn en welke risico’s een gemeente loopt. Daarbij 
betrekken wij de realisatie van de jaarrekeningen 201 6 en 201 7, de 
verwachte realisatie voor het jaar 201 8 en de verslagen van de 
accountant. Budgettair neutraal ramen kan ook voor 201 9 nog steeds 
reëel zijn. Blijkt uit de (verwachte) realisatie dat de lasten hoger zijn dan 
het beschikbaar gestelde (rijks)budget? Dan kan het uitgangspunt van 
budgettair neutraal ramen mogelijk niet gehandhaafd blijven. Dit 
uitgangspunt kan worden gehandhaafd, indien maatregelen worden 
genomen om de lasten te (kunnen) verlagen. Deze 
(bezuinigings)maatregelen en taakstellingen beoordelen wij net als 
andere maatregelen op hardheid en haalbaarheid.

Vrijstelling van precariobelastinq
In maart 201 7 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel voor vrijstelling 
van precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven aangenomen. 
Het is een vrijstelling van precariobelasting over netwerken onder, op of 
boven de grond van de gemeente, de provincie of het waterschap. Deze 
netwerken zijn bestemd voor de openbare dienst.

Overgangsperiode van 5 jaar
Er is een overgangstermijn van 5 jaar ingesteld om de mogelijke 
inkomstenderving voor gemeenten geleidelijk op te vangen. Om voor de 
overgangstermijn in aanmerking te komen moet er op 1 0 februari 2016 
een belastingverordening zijn voor het heffen van precariobelasting op 
nutsnetwerken. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan mag de 
gemeente nog tot en met 2021 precariobelasting op openbare werken 
blijven heffen, echter maximaal het tarief dat op 1 0 februari 201 6 in de 
verordening stond.

Geleidelijke overgang inkomstenderving
Na het jaar 2021 worden geen inkomsten meer ontvangen vanuit de 
precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. De geleidelijke 
overgang moet zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 
2019.
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Omqevinqsvisie
De (toenmalige) minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede 
Kamer laten weten de Omgevingswet per 1 januari 2021 in te laten 
gaan. Met de nieuwe wet zijn het Rijk, de provincies en gemeenten 
voortaan verplicht een omgevingsvisie te maken. Dit is een strategische 
visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving. Wij raden 
de gemeenten aan rekening te houden met de financiële gevolgen. Wij 
zien dat de nodige betrokken partijen volop bezig zijn met de 
voorbereidingen. Het is van groot belang om een goede inschatting te 
maken wat er op de gemeente afkomt en zich adequaat op deze wet 
voor te bereiden. Daarbij past ook de vraag wat de financiële gevolgen 
voor de gemeente zullen zijn.

Overgangsbepaling NIEGG's
Door de invoering van de Notitie grondexploitaties 201 6 bestaat de 
gemeentelijke grondexploitatie met ingang van 1 januari 2016 alleen 
maar uit Bouwgronden in exploitatie. Had de gemeente daarvoor de 
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) op de balans staan, dan 
zijn die nu opgenomen als materiele vaste activa (MVA). Het kan zijn dat 
deze gronden tegen een hogere waarde zijn opgenomen dan de 
marktwaarde. In dat geval wordt gebruik gemaakt van de 
overgangsbepaling die de commissie Bbv heeft opgenomen. Deze 
overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 
201 9 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze 
gronden tegen de geldende bestemming. Wordt daarbij een duurzame 
waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 
201 9 leiden tot een afwaardering van deze gronden. Afwaardering van 
een individueel perceel grond / complex kan hierbij niet over een aantal 
jaren worden gespreid. Het is van belang om deze analyse tijdig uit te 
voeren om de eventuele financiële consequenties inzichtelijk te krijgen.

Dóórontwikkeling financieel toezicht 
Het financieel toezicht is volop in beweging. Positionering, 
transparantie, uniformiteit en sturen op kengetallen zijn enkele actuele 
thema’s. Anders gezegd, er wordt hard gewerkt aan een 
dóórontwikkeling van het financieel toezicht. Er wordt momenteel ook 
gewerkt aan het opstellen van een nieuw Gemeenschappelijk Financieel 
Toetsingskader (GTK). In het nieuwe GTK wordt rekening gehouden met 
ontwikkelingen en wensen van betrokken partijen. De verwachting is 
dat het nieuwe GTK voor het eerst van toepassing zal zijn op de 
begroting 2020.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Sectormanager Kabinet, 
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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