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Geachte leden van de raad,
Wij hebben uw begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ontvangen en beoordeeld.
Met deze brief informeren wij u over de vorm van financieel toezicht die in 2022 voor uw gemeente
van toepassing is. Waar nodig geven wij u enkele aandachtspunten mee. In de bijlage bij deze brief
lichten wij deze aandachtspunten nader toe.
Beoordeling begroting en toezichtvorm

De begroting 2022 is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. Dit betekent dat uw
begroting 2022 en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen geen goedkeuring van
ons college behoeven en uw gemeente in 2022 onder repressief toezicht van de provincie staat. Dit
is de reguliere vorm van toezicht.
Toelichting

De begroting van gemeente Apeldoorn is
in alle jaren vastgesteld met een saldo van
€0. Om te komen tot ons oordeel over het
begrotingstoezicht corrigeren we het
vastgestelde saldo met de incidentele
posten waaronder reservemutaties en de
posten die naar onze mening niet reëel
zijn. Zo komen we tot het wettelijke
bepaalde structureel en reëel
begrotingsresultaat.
In de grafiek hiernaast zit de uitkomst van
onze correcties. Aangezien 2022 sluit met
een ruim positief saldo, komt Apeldoorn
in aanmerking voor repressief toezicht. De
grootste correctie die er gemaakt is ten

Datum

10 februari 2022
Zaaknummer

2021-005981
Blad

2 van 4

opzichte van de vastgestelde begroting, betreft de stelpost ‘extra rijksvergoeding en/of aanvullende
ombuigingen’. Deze stelpost bedraagt in 2023 € 6,5 miljoen en loopt in 2025 op tot € 24,5 miljoen.
Er is geen besluit van de Rijksoverheid om de tekorten van gemeenten aan aanvullen.
Omdat er nog geen invulling is gegeven aan de alternatieve ombuigingen, zijn we van mening dat
deze stelpost niet reëel is. We begrijpen dat u heeft gekozen om te wachten met het nemen van
mogelijk onomkeerbare maatregelen tot de vaststelling van de herverdeling en omvang van het
gemeentefonds, die er voor Apeldoorn gunstig uitziet.
De verwachte positieve effecten van de herverdeling zijn echter niet voldoende om het totale tekort
t/m 2025 op te lossen. We gaan er vanuit dat bij de begroting 2023 met een nieuwe samenstelling
van de gemeenteraad en meer duidelijkheid van de Rijksoverheid over de financiering van het
gemeentefonds, Apeldoorn in staat zal zijn weer een sluitende begroting op te stellen en zo
Apeldoorn financieel gezond te houden.
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Aandachtspunt(en) en motivering

Naar aanleiding van onze analyse van uw begroting geven wij de volgende aandachtspunten aan u
mee:
 Ruimte onder BCF-plafond
In de bijlage bij deze brief vindt u een nadere toelichting. Wij vertrouwen erop u hiermee
voldoende te informeren.
Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief of over ons financieel toezicht? Graag geven wij op uw
uitnodiging een nadere toelichting of presentatie. Neem hiervoor contact op met uw adviseur
gemeentefinanciën via het provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw plannen en ambities voor het komende jaar!
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends
Commissaris van de Koning

Miriam Nienhuis-van Doremaele
Secretaris

Voor deze beoordeling geldt:



Gemeentewet, artikel 189 en artikel 203

Afschrift:
Het college van B&W van de gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES APELDOORN

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw
bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief.
U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u
DigiD, eHerkenning of eIDAS.
Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie
www.rechtspraak.nl.
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Bijlage
Aandachtspunten naar aanleiding van uw begroting 2022
Ruimte onder BCF-plafond

Sinds de introductie van het BTW-compensatiefonds (BCF) in 2015 hebben de Nederlandse
gemeenten geen gebruik gemaakt van de volledige omvang van het BCF en is het overschot
teruggestort in het gemeentefonds. Het ging hierbij om aanmerkelijke bedragen en daarom was het
begrijpelijk dat deze werden geraamd in uw begroting.
Vorig jaar hebben wij geadviseerd voorzichtig om te gaan met het ramen van een teruggave uit het
BCF, omdat de teruggave steeds kleiner werd en naar alle waarschijnlijkheid een tekort zou
worden. Vanwege corona zijn de uitgaven van gemeenten in 2020 achtergebleven, waardoor er
over 2020 wel weer een teruggave was uit het BCF.
Deze teruggave over 2020 mag een gemeente gebruiken als uitgangspunt van de raming voor de
begroting 2022. Uw gemeente heeft hier gebruik van gemaakt. De verwachting is echter dat 2020
en 2021 vanwege corona buitengewone jaren waren en dat een teruggave uit het BCF voor de
komende jaren steeds onwaarschijnlijker wordt. Als de teruggave van overgebleven geld uit het
BCF de komende jaren omslaat in een uitname, dan zal dit voor de komende jaren zorgen voor een
tegenvaller in uw begroting.
Risicobeoordeling van uw financiële positie

Wij hebben een risicobeoordeling gemaakt van de financiële positie van uw gemeente op basis van
de financiële kengetallen. Deze sluiten aan bij de zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig
zijn uit onder meer de stresstest voor 100.000+ gemeenten.
In onderstaande tabel ziet u de kengetallen voor uw gemeente. De waarden zijn ingedeeld in de
categorieën A, B en C. Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. De
corresponderende categorieën van uw gemeente zijn gekleurd weergegeven.

Kengetal

1.
2.
3.
4.
5a.
5b.
6.
7.

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte Begr
Structurele exploitatieruimte MJR
Belastingcapaciteit
Weerstandsvermogen

Gelders
gemiddelde
2022

66%
58%
30%
7%
0,93%
0,35%
103%
2,2

Waarde

Apeldoorn
85%
79%
21%
1%
0,71%
-4,00%
97%
2,1

Categorie A

Categorie B

Categorie C

<90%
90-130%
>130%
<90%
90-130%
>130%
>50%
20-50%
<20%
<20%
20-35%
>35%
Begr en MJR Begr of MJR Begr en MJR
> 0%
> 0%
< 0%
<95%
95-105%
>105%
> 1,0
0,8 - 1,0
< 0,8

