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Informatie over begroting 2016-2019

Geachte heer, mevrouw,
De Gemeentewet draagt ons het financiële toezicht op gemeenten op. Voor de uitvoering
hiervan volgen wij de financiële positie van uw gemeente en de ontwikkelingen die daarbij een
rol spelen.
In deze brief informeren wij u over de wettelijke criteria en een aantal onderwerpen die
bijzondere aandacht verdienen met betrekking tot het financieel toezicht op de eerstvolgende
gemeentebegroting. Tevens wordt informatie gegeven over ontwikkelingen die zich (gaan)
voordoen op het terrein van het financiële toezicht, die van belang zijn voor het opstellen van de
gemeentelijke (meerjaren)begroting 2016-2019.
Evenals voorgaande jaren sturen wij een afzonderlijke begrotingsbrief aan de gemeenteraden. In
die brief wordt informatie verstrekt die de kaderstellende rol van de raad bij het vaststellen van
de begroting kan ondersteunen. Een afschrift van die brief sturen wij ook aan u.

Toetsingsaspecten
Criteria repressief toezicht in 2016
Elk jaar besluiten wij vóór aanvang van het begrotingsjaar of voor uw gemeente repressief of
preventief begrotingstoezicht van toepassing is. Dit is gebaseerd op artikel 203 van de
Gemeentewet. Repressief toezicht is regel. Dit houdt in, dat u uw begroting direct kunt uitvoeren.
Wij hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren. Preventief
toezicht is uitzondering. Dit betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen eerst door ons
moeten worden goedgekeurd voordat u tot uitvoering mag overgaan.
Uitgangspunt bij onze besluitvorming over de begroting zijn de kaders en criteria genoemd in de
Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit Begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV), ons Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (2014) en
deze begrotingscirculaire.
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De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2016 voor het repressief toezicht in aanmerking
te komen zijn:
1. de begroting 2016 dient naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat
niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2019
uiterlijk tot stand zal worden gebracht;
2. de jaarrekening 2014 behoort in structureel en reëel evenwicht te zijn; indien de jaarrekening
niet in evenwicht is, zal het structureel tekort worden betrokken bij ons onderzoek van de
begroting 2016. Dit betekent dat in de jaarrekening inzicht moet worden gegeven in het
structurele en incidentele aandeel van het resultaat;
3. de vastgestelde jaarrekening 2014 en de begroting 2016 dienen tijdig, respectievelijk vóór
15 juli en 15 november 2015, aan ons te zijn toegezonden.
Met het begrip structureel evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt
worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar
de realiteit van de ramingen. Daarbij behoort de begroting/meerjarenraming uiteraard volledig te
zijn.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Bij de beoordeling van de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt
uitgegaan van de mei/junicirculaire (2015) met de daarin opgenomen uitkeringsfactoren.
Uiteraard is er geen bezwaar om de septembercirculaire (2015) in uw begroting te verwerken.
Bij de bepaling van de accressen voor de jaren 2017 en later houden de beheerders van het
gemeentefonds rekening met een mutatie van de loon- en prijsontwikkeling van het Bruto
Binnenlands Product (BBP). Begroot u de algemene uitkering op basis van lopende prijzen, dan
gaan wij ervan uit dat aan de lastenkant van de meerjarenraming rekening wordt gehouden met
een percentage minimaal gelijk aan dat waarop de mutatie van het BBP is gebaseerd. Voor
zover afwijkende percentages worden toegepast voor loon- en prijsstijgingen verwachten wij, dat
dit in de programmabegroting wordt beargumenteerd.
Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen
Veel gemeenten maken de begroting en meerjarenraming sluitend met bezuinigingsmaatregelen
c.q. taakstellingen. Ten behoeve van de bepaling van de financiële positie worden alle in de
begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen op hard- en haalbaarheid
beoordeeld. Hiermee beoordelen wij de realiteit van de gepresenteerde begrotingssaldi.
Voor een positief oordeel is het noodzakelijk dat de raad een uitspraak doet over de invulling.
Daarbij zullen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau moeten
worden ingevuld. Verder wordt verwacht dat het proces dat bij het concretiseren wordt gevolgd
vastligt. Ervaringen opgedaan met eerdere bezuinigingsoperaties kunnen in ons oordeel
meewegen.
Er zal dus sprake moeten zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van
maatregelen die tot herstel van het evenwicht moeten leiden met besluitvorming door de raad
zijn onderbouwd. Bij een negatief oordeel zullen deze posten op de gepresenteerde
begrotingssaldi negatief gecorrigeerd worden. Deze correctie kan tot gevolg hebben dat er
sprake blijkt van een structureel begrotingstekort met preventief toezicht als gevolg.
Overzicht incidentele baten en lasten
Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is het van belang dat
inzicht bestaat in welk deel van de in de begroting geraamde baten en lasten incidenteel is en
welke structureel. Het op grond van artikel 19 BBV verplicht voorgeschreven limitatief overzicht
van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk instrument. De incidentele baten en
lasten moeten per programma en meerjarig inzichtelijk worden gemaakt.
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Wij verzoeken u het overzicht van incidentele baten en lasten te betrekken bij het vaststellen van
een structureel en reëel sluitende begroting 2016. Met limitatief wordt een volledig overzicht
bedoeld van alle incidentele baten en lasten die in de begroting geraamd zijn. Incidentele baten
en lasten van geringe omvang kunnen eventueel verzameld worden tot één bedrag per
programma.
Het verschil tussen incidentele en structurele baten en lasten is niet altijd even scherp te trekken.
Om de eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen heeft de commissie BBV een notitie
(2012) uitgebracht om het onderscheid te verduidelijken.
Dekkingsreserve kapitaallasten
Dekkingsreserves kapitaallasten zijn bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten
van gerealiseerde of nog te realiseren investeringen.
De omvang van de dekkingsreserve moet bij besluitvorming voldoende zijn om (een deel van) de
kapitaallasten gedurende de gehele afschrijvingstermijn te dekken. Dit betekent dat het mogelijk
is, dat de dekkingsreserve op het moment van besluitvorming lager is dan de investering en dus
onvoldoende is om de kapitaallasten volledig te kunnen dekken. In dat laatste geval kunnen
middelen alleen naar evenredigheid tussen de investering en de dekkingsreserve aan deze
reserve worden onttrokken ter dekking van de kapitaallasten. Wij wijzen erop dat het ook in dat
geval noodzakelijk is, dat de dekkingsreserve gedurende de gehele afschrijvingstermijn
beschikbaar en voldoende van omvang is ter dekking van het evenredig deel van de
kapitaallasten. Hiermee wordt voorkomen dat het dekken van lasten naar de toekomst wordt
doorgeschoven. De resterende lasten, die niet gedekt worden uit de dekkingsreserve
kapitaallasten, moeten structureel in de begroting/exploitatie zijn gedekt. Het is van belang om
inzicht te geven in de omvang van de dekkingsreserves en in hoeverre de dekkingsreserves over
de gehele afschrijvingstermijn toereikend zijn.
Toegerekende rente grondexploitaties
De reële (langlopende) rente is al een aantal jaar zeer laag. Een reëel door te berekenen rente
aan de grondexploitaties stellen wij dan ook op maximaal 4%. Indien de toegerekende rente
hoger is, dan is dat een keuze van de raad. Echter, de realiteit van de meerjarenbegroting komt
dan in het geding. De toezichthouder kan een correctie aanbrengen voor het verschil tussen de
reële (langlopende) rente en de toegerekende rente. Immers als de toegerekende rente hoger
ligt wordt de algemene dienst bevoordeeld ten nadele van bijvoorbeeld de grondexploitatie.
Verliesgevende grondexploitaties en negatieve algemene reserve
Volgens het BBV (mede gebaseerd op algemene economische beginselen) worden verliezen op
grondexploitatie onmiddellijk en voor het gehele bedrag genomen op het moment dat deze
bekend zijn. Dit kan leiden tot een negatieve algemene reserve, want het activeren van tekorten
is niet toegestaan. Wanneer de algemene reserve negatief wordt, moet de gemeente deze
negatieve stand van de algemene reserve binnen de termijn van de meerjarenraming
wegwerken. Lukt dit niet, dan komt de gemeente onder preventief toezicht.
Wanneer de negatieve stand van de algemene reserve is ontstaan door het (moeten) nemen van
verliezen grondexploitatie, dan kan de toezichthouder onder voorwaarden de gemeente
toestemming geven dit tekort in een langere periode dan 4 jaar te saneren. Ook dan komt de
gemeente onder preventief toezicht. Hoe lang de periode van saneren is, is moeilijk te
standaardiseren en is vooral afhankelijk van de oorzaak en de omvang van het tekort. Sanering
in een periode langer dan 10 jaar is echter niet toegestaan.
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
In tijden van financiële krapte neemt de kans toe dat aan het beheer en onderhoud van
kapitaalgoederen minder prioriteit wordt gegeven. De gevolgen laten zich vooral op de langere
termijn gelden in de vorm van achterstallig onderhoud en/of kapitaalvernietiging.
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De nieuwe wetgeving zal geen normering voor de kengetallen opleggen. Het is aan de gemeente
om voor de begroting 2016 te bepalen of zij zelf een normering wil gebruiken om de kengetallen
te beoordelen en zo ja, welke normering.
Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsondernemingen
Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting
voor overheidsondernemingen aangenomen. De vennootschapsbelasting wordt zodanig
aangepast dat overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten op een markt
waarop ook private ondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van
vennootschapsbelasting (Vpb) worden onderworpen als die van private ondernemingen. Indien
de Eerste Kamer de wet goedkeurt, is het de bedoeling dat deze in werking treedt op 1 januari
2016.
Door deze wetswijziging worden onder andere directe overheidsactiviteiten zoals
grondbedrijfsactiviteiten belastbaar, net als indirecte overheidsactiviteiten door middel van PPSconstructies. Wij verzoeken u deze ontwikkelingen goed te volgen, aangezien het wetsvoorstel
opnieuw kan leiden tot negatieve financiële gevolgen op de grondexploitatie.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft in de ledenbrief 14/071 van 8 oktober
2014 over de vennootschapsplicht overheidsondernemingen een aantal tips om te komen tot een
effectieve en efficiënte werkwijze met als doel de administratieve lasten zoveel mogelijk te
beperken. Ook zal door de VNG een handreiking opgesteld worden voor casusposities waarvan
de fiscale gevolgen onduidelijk zijn.
Pensioenaanspraken politieke ambtsdragers
Recentelijk is gebleken dat (onder andere) gemeenten de pensioenaanspraken van politieke
ambtsdragers niet voldoende hebben gedekt door voorzieningen. Daardoor moet een deel van
de aanspraken vanuit de begroting worden gedekt. Deze verplichtingen kunnen hoog oplopen en
vormen daarmee een risico. Wij raden u aan om voor de aanspraken voldoende voorzieningen
te vormen, zo lang er geen landelijk pensioenfonds is voor de bekostiging van deze aanspraken.
Tot slot
Wanneer u bij de opstelling van de begroting vragen heeft met betrekking tot de
begrotingsrichtlijnen van de provincie, adviseren wij u contact op te nemen met de behandelend
ambtenaar van uw gemeente.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Commissaris
van de Koning

secretaris
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