APELDOORN, BEUNINGEN, GROESBEEK EN BERGERDEN ONDER PREVENTIEF
TOEZICHT
Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeenschappelijke regeling
Glastuinbouwproject Bergerden, een samenwerkingsverband van de gemeenten
Nijmegen en Lingewaard, voor 2015 onder preventief toezicht te plaatsen. Zowel de
begroting 2015 als de jaarrekening 2013 zijn niet op tijd ingediend. De nieuwe
gemeente Groesbeek kan niet voldoen aan de wettelijke termijnen voor inzending
van een vastgestelde begroting. Ook is besloten het preventief toezicht op de
gemeenten Apeldoorn en Beuningen voor 2015 te continueren. Afgelopen jaren
stonden deze gemeenten ook al onder preventief toezicht. Beide gemeenten
hebben tal van maatregelen genomen, maar de financiën vragen voorlopig nog
extra aandacht.
Het samenwerkingsverband Glastuinbouwproject Bergerden valt onder de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling moet zijn financiële
stukken op tijd indienen zodat dat de deelnemers (in dit geval de gemeenten) belangrijke
informatie kunnen meenemen in hun begroting en jaarrekening. Het ingestelde toezicht
betekent dat de begroting voor het jaar 2015 en de daarop betrekking hebbende
begrotingswijzigingen nu de goedkeuring van de provincie Gelderland nodig hebben.
Gedeputeerde Staten van de provincies zijn op grond van de Gemeentewet financieel
toezichthouder van de gemeenten. Doel hiervan is het bevorderen van een gezonde
financiële positie van gemeenten. Hiermee wordt bedoeld een situatie waarin de
begroting of de meerjarenraming in evenwicht is. Gemeenten zijn in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn heeft te maken met een negatief eigen vermogen door forse
verliezen in de grondexploitatie. De gemeente heeft forse bezuinigingen doorgevoerd om
jaarlijks ruimte te creëren waarmee de tekorten in tien jaar kunnen worden aangezuiverd.
De gemeente heeft momenteel nog niet voldoende weerstand om relevante risico's te
kunnen opvangen.
Beuningen
Ook de gemeente Beuningen heeft door verliezen in grondexploitatie en zandwinning te
maken met een negatief eigen vermogen gedurende een langere periode. Voor
Beuningen geldt dat in de begroting structureel ruimte is vrijgemaakt voor aanvulling van
de tekorten. De gemeente slaagt er nu nog niet in dit binnen tien jaar op te lossen.
Omdat de financiële positie van beide gemeenten nog niet op orde is, is besloten het
preventief toezicht in 2015 te continueren.
Groesbeek
De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groesbeek wordt pas begin januari 2015
geïnstalleerd. De wettelijke voorschriften bepalen dat op 15 november voorafgaand aan

het begrotingsjaar de vastgestelde begroting bij Gedeputeerde Staten bekend moet zijn.
Voor de nieuwe gemeente geldt daarom het eerste jaar preventief toezicht.
De overige 51 Gelderse gemeenten en 55 gemeenschappelijke regelingen vallen onder
het repressieve toezicht, de minst belastende vorm van toezicht.

Noot voor de redactie:
Op de internetsite Financieel Toezicht Gemeenten Gelderland zijn diverse financiële
gegevens terug te vinden van alle Gelderse gemeente.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen
met de afdeling Communicatie, Masja van der Wielen, (026) 359 91 12, voor SMS
contact 06 52 80 18 22, m.vander.wielen@gelderland.nl.
Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 87 17.
Perspagina online: www.gelderland.nl/pers. Hier vindt u een overzicht van belangrijke
informatie zoals persberichten, besluitenlijst van PS en GS, de politieke kalender,
persdesk en woordvoerders, twitter met het provincienieuws en downloads, zoals foto's
van de gedeputeerden en logo's.
Wenst u geen persberichten meer te ontvangen, dan kunt u zich afmelden door een mail
te sturen naar: persdesk@gelderland.nl.

2

