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Begrotingsbrief 2019 van Gedeputeerde Staten van Limburg

Voorstel

Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2019 van Gedeputeerde Staten van Limburg

Inleiding

Bij brief van 20 maaft 2018 heeft Gedeputeerde Staten van Limburg (GS) de gebruikelijke
begrotingsbrief over aandachtspunten van de begroting 2079 en de meerjarenraming
2020-2022 gestuurd. Bij deze brief heeft GS de hierover aan de raad gestuurde brief als
bijlage toegevoegd.

Beoogd effect/doel

GS beschrijft in de brief de algemene uitgangspunten die van toepassing zijn bij de
beoordeling van de vorm van toezicht (repressief of preventief) voor het begrotingsjaar
2019. Verder wordt ingegaan op een aantal specifieke onderurerpen waarmee bij de
voorbereiding van de begroting 2019 rekening moet worden gehouden.

Argumenten

Criteria repressief toezicht
De begroting 2OL9 moet structureel en reëel in evenwicht zijn. Als dat niet het geval is,
moet het evenwicht uiterlijk in2022 tot stand zijn gebracht. Daarnaast mag geen sprake
zijn van opschuivend perspectief. Dat wil zeggen dat als bij de begroting 2018 alleen de
laatste jaarschijf in evenwicht was, voor de begroting 2019 dan van toepassing is dat
zowel de jaarschijf 2O2L én 2022 in evenwicht moet zijn.
Als laatste kijkt GS ook naar de termijnen waarop de jaarrekening 20L7 en de begroting
2019 ontvangen moeten zijn (respectievelijk 15 juli 2018 en 15 november 2018).
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Meerja rig repressief toezicht
Op basis van het verdiepingsondeaoek dat in 2017 door GS is uitgevoerd heeft de
gemeente Weeft voor 4 jaar repressief toezicht (2OL7 tot en met 2020).

Overige algemene toetsingsasoecten
Bij de overige algemene toetsingsaspecten gaat GS in op onderwerpen als de algemene
uitkering uit het gemeentefonds, ramingen loon- en prijsstijgingen,
bezu in ig in gsvoorstel len en onderhoud kapitaa lgoederen .

Specifieke onderweroen
Naast de algemene aspecten gaan GS dieper in op een aantal actuele onderwerpen.
Voor het sociaal domein stelt GS de vraag in hoeverre het nog mogelijk is om de lasten
budgettair neutraal te blijven ramen gelet op de stijging van de lasten in relatie tot het
beschikbare rijksbudget. Voor de gemeente Weert is budgettaire neutraliteit nog het
uitgangspunt voor de begroting 2019.

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot l-l-2021. Het is van groot belang dat
de gemeenten blijven inzetten op een goede voorbereiding en ervoor zorgen dat zowel de
personele bezetting als de ICT systemen afgestemd zijn op deze nieuwe wet.

In de brief heeft GS een aantal onderwerpen benoemd die vooral BBV technisch van aard
zijn. In de voorbereiding zullen deze ambtelUk de nodige aandacht krijgen.

Jaarlijks terugkerende punten
Enex¡s Hoicting N.v.
GS adviseert voor de raming van het dividend Enexis Holding N.V. uit te gaan van een
bedrag van € 0.67 per aandeel. Voor de gemeente Weert is dit een bedrag van € 75.073,-

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De nettowínst van de BNG over 2OL7 bedraagt € 393 miljoen. Als de voorstellen van de
BNG door de aandellhouders worden overgenomen zal er een dividend van € 2,53 per
aandeel over 2Ot7 uitgekeerd worden. GS adviseert voor de begroting 2019 en de
meerjarenraming 2020-2A22het te ramen dividend op maximaal€ 2,53 per aandeelte
stellen. Voor Weert is dit een bedrag van € 104.681,--. ( Was in 2018 € 67.443,-- op basis
van een dividend van € 1,63).

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Com municat¡e/ part¡cipatie

Raad informeren via de TILS-lijst

Overleg gevoerd met

Irttent:
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n.v.t.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen:

Brief GS aandachtspunten begroting 2019
Brief GS aan de raden van alle Limburgse gemeenten over de aandachtspunten van de
begroting 2019.
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