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Aandachtspunten begroting 201 9

Geacht college,

Hierbij sturen wij u een afschrift van onze brief van heden aan de raden van alle Limburgse gemeenten

over de aandachtspunten voor de begroting 2019 en de meerjarenraming202O-2O22.

ln de brief aan de raden staan wij stil bij de vormen van toezicht en belangrijke ontwikkelingen voor de

gemeentelijke begroting in 2019 e.v. Het gaat onder andere om de bepaling van het structureel en reëel

evenwicht, het presenteren van structureel en reëel evenwicht en specifieke onderwerpen zoals het
vaststellingsbesluit, bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen.

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor enkele meer technische punten die bij de voorbereiding van

de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 (kunnen) spelen. Daarnaast hebben wijenkele
ondennrerpen die wij in de brief aan de raad hebben benoemd ook in deze bríef opgenomen, aangevuld

met ontwikkelingen BBV en specifieke ondenarerpen.

Twee vormen van toezicht
U ziet er op toe dat de (meerjaren)begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarnaast houden wij

toezicht op de fìnanciën. Dít doen wij op basis van vertrouwen en respect voor de gemeentelijke

autonomie van de gemeenten. Regulier hanteren wij repressief toezicht. Repressief toezicht betekent

toezicht op afstand. U kunt uw begroting direct uitvoeren. Wanneer uw begroting niet aan de wettelijke
criteria voldoet, is er sprake van preventief toezicht. Preventief toezicht betekent dat wij de begroting en

de daarop volgende wijzigingen eerst moeten goedkeuren voordat u deze kunt uitvoeren. Deze vorm van

toezicht is een uitzondering.
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Represslef toezlcht
Wij houden repressief toezicht als:
* uw begroting structureel en reëel in evenwicht is. De structurele baten dekken ieder jaar de

structurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Dit evenwicht geldt voor uw begroting ínclusief

nieuw beleid. Wij nemen dit mee in onze beoordeling. Als uw begroting niet structureel en reêel in

evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in

de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2022) tot stand zal worden gebracht;

- u de vastgestelde jaarrekening en vastgestelde begroting op tijd inzendt. De jaarrekening vóór

15 juli 2018 en de begroting vóór 15 novemher 2O18.

O p sc hu ive nd sl u ite nd mee rjare n pe r spe ctief
Er mag geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Bij de beoordeling van het structureel en reëel

evenwicht beoordelen wij of er sprake is van een opschuivend perspectief. Daarmee bedoelden we dat

het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend

de laatste jaarschijf in evenwicht is. ls er in uw (meerjaren)begroting alleen evenwicht in de laatste
jaarschijf (2022) van de meerjarenraming? Dan beoordelen wij of er sprake is van opschuivend sluitend

meerjarenperspectief. Dit is het geval als ook bij de begroting 2018 alleen de laatste jaarschijf (2021)

structureel en reëel in evenwicht was. Als dat zo is, dan moeten bijde begroting 2019 minimaal de laatste

2 jaarschijven structureel en reëel in evenwichl z$n (2O2'l en 2O22).

Preventief toezicht
Preventief toezicht is aan de orde wanneer:

- uw begroting niet structureelen reëel in evenwicht is. Daarnaast is het niet aannemelijk dat u dlt

evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf (20221van de meerjarenraming herstelt;

- de vastgestelde jaarrekening en / of vastgestelde begroting te laat zijn ingezonden door uw college.

Overschrijding van de inzendtermijnen leidt in beginsel tot preventief toezicht (ook voor een

financieel gezonde gemeente).

Regelgeving

Wij bepalen de vorm van toezicht op basis van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de notities van de commissie BBV,

ons Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'kwestie van evenwicht' (2014) en deze

begrotingscirculaire.

Structureel en reêel evenwicht
Structureel evenwicht
Dekken de structurele baten de structurele lasten? Dan is er structureel evenwicht. Dit wordt beoordceld

per jaarschijf.

Uit de begroting moet duidelijk zijn welke geraamde baten en lasten structureel zijn en welke incidenteel

Belangrijke onderdelen daarbij zijn:

- het overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (artikel 19,

rid d BBV);

- het overzicht van de geraamde incirjentele bater¡etr lasten (artikel 19, lid c BBV);

- het overzicht van baten en lasten (artikel 17 BBV).
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Het is belangrijk dat u deze gegevens daadwerkelijk gebruikt om het structurele begrotingssaldo te
bepalen en te presenteren. ln de bijlage bij deze begrotingsbrief is hiervoor een overzicht opgenomen.
Wij verzoeken u dit overzicht in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 op te nemen.

TIP De notitie lncidentele en structurele baten en lasten
Wilt u meer weten over het verschil tussen incidentele en structurele baten en lasten? Lees dan de
notitie lncidentele en structurele baten en lasten van de commissie BBV

Reëelevenwicht
Dit betekent dat de geraamde bedragen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Wanneer wij beoordelen dat
dit niet het geval is, dan kan er een negatieve bijstelling op het structureel begrotingssaldo plaatsvinden.
Dit kan betekenen dat uw begroting niet structureel en reëel in evenwicht is en mogelijk preventief
toezicht moet worden ingesteld.

Uitgangspunten van het toezicht
De toezichtcriteria staan in artikel203 van de Gemeentewet. Deze zijn verder uitgewerkt in het
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader'kwestie van evenwicht'.

Bepalen van het structureel en reëel evenwicht
Bij de beoordeling of de begroting structureel en reëel in evenwicht is, kijken wij onder andere naar de
volgende actuele onderwerpen.

Het vaststellinabesluit
Het vaststellingbesluit moet een compleet beeld geven van de besluitvorming door de raad. Hierin moet
ook staan:

- wat er is veranderd ten opzichte van de conceptbegroting. Dit neemt u op in een aparte
begrotingswijziging;

- welke investeringskredieten de raad beschikbaar stelt als de raad de begroting vaststelt;
- van welke investering(en) de raad op een later tijdstip een apart voorstel wil ontvangen;

- als er sprake is van een tekort in het begrotingsjaar en de meerjarenraming is in evenwicht, de wijze
waarop het begrotingsjaar sluitend is gemaakt (bijvoorbeeld door een onttrekking aan de algemene
reserve).

lnkomsten uit de alqemene uitkerino Gemeentefonds
De hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds verschilt ieder jaar. U maakt een raming op
basis van reële uitgangspunten en tenminste de mei/junicirculaire 2018. Daarin staan de
uitkeringsfactoren en de effecten van de herijking en ontwikkelingen van het Gemeentefonds.

Meeriariqe berekeninqen (2019 tot en met 20221van de alqemene uitkerino
U stuurt deze informatie mee met de begroting. Dit zijn de berekeningen zoals u die hanteert in uw
(meerjaren)begroting, inclusief de gehanteerde eenheden en bedragen per eenheid.

Loonstiiqinoen
U houdt rekening met de budgettaire effecten van de loonstijgingen volgens de circulaire die u heeft
gehanteerd voor het ramen van de algemene uitkering. Dit kan op twee manieren:
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u verwerkt het in de ramingen van de personele lasten of organisatiekosten;
u neemt een aparte stelpost hiervoor op (voor zover de eigen eerder vastgestelde uitgangspunten

afwijken van de uitgangspunten in de gehanteerde circulaire).

Priisstiiqinqen

Raamt u de algemene uitkering op basis van lopende prijzen? Dan houdt u aan de lastenkant van de

meerjarenraming rekening met een mutatie van ten minste de prijsontwikkeling van het Bruto

Binnenlands Product, zoals dat wordt genoemd in de circulaire die u hanteert. Gebruikt u een ander
percentage voor prijsstijgingen, zoals bijvoorbeeld voor subsidies, dan licht u dit toe in de

programmabegroting.

Haalbare bezuiniqinqsmaatreqelen en taakstellinqen
Om uw financiële positie te bepalen, wordt beoordeeld of de bezuinigingsmaatregelen of taakstelllngen ln

uw begroting haalbaar en hard zijn. Daarmee bedoelen wii dat u aannemelijk maakt dat er voldoende

zekerheid bestaat dat de maatregelen tüdig en volledig gerealiseerd zullen worden.

Hoe vult u de bezuinigingsmaatregelen in?

Wij willen graag weten hoe u de maatregelen invult en uitvoert, met een transparante en reële

onderbouwing. Dat betekent dat wij verwachten dat u de maatregelen concreet op programmaniveau

invult. Het proces dat bij het concretiseren gevolgd gaat worden moet ook vastliggen. Heeft u eerdere

bezuinigingsmaatregelen vastgesteld? Dan kijken wij hier ook naar.

LET OP Onderbouw bezuinigingsmaatregelen reëel

Het is belangrijk dat de bezuinigingsmaatregelen voldoende reëel zijn onderbouwd. Dit kan anders
leiden tot een bijstelling van deze posten in uw begroting. Wanneer dit leidt tot een structureel

kan dit ntief toezicht tot hebben.

T aakste llinge n verbon de n p artije n
Als u taakstellingen opneemt bij de door u te betalen bijdragen aan verbonden partijen (waaronder

gemeenschappelijke regelingen) geldt het volgende: 'De verbonden partijen moeten op bestuurlijk niveau

besloten hebben dat zij de taakstelling daadwerkelijk uitvoeren en hoe zij dat doen. Als dit aannemelijk is

gemaakt, dan zijn deze taakstellingen reëe|."

lnformatie in een extra paragraaf

U kunt in uw begroting een extra paragraaf opnemen: Taakstellingen en stelpostên. Dan is in één

oogopslag te zien wat alle bezuinigingsmaatregelen, taakstellingen en stelposten zijn en welke
taakstellingen nog open staan in de meerjarenraming. Dit geldt ook voor eventuele reserveringen

voor toekomstlge financiële onzekerheden. Dit geeft u, rnäär ook t¡r¡s, beter itrzicht itr uw financiële
itie

lnzicht in onderhoud kaoitaalqoederen
U bent verantwoordelijk voor een veilige en duurzame leefomgeving voor uw inwoners. Daarom geeft u

ieder jaar grote bedragen uit aan het verkrijgen, vervaardigen en onderhouden van kapilaalgoederen.

Denk onder andere aan wegen, riolering, water, groen en gebouwen.
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Het onderhoud ís van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren en het in stand houden van
kapitaalgoederen binnen uw gemeente. Uit de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' moet blijken dat
de budgetten van voldoende omvang zijn om het beleid dat de raad van uw gemeente heeft bepaald te
kunnen uitvoeren.

Bezuinigingen op het onderhoud
Bezuinigingen op het jaarlijks en groot onderhoud beoordelen wij alleen als reëel onder de volgende
voorwaarden:

- een lager kwaliteitsniveau van het onderhoud van de kapitaalgoederen niet leidt tot achterstallig
onderhoud of onveilige situaties. Dit díent u aannemelijk te maken;

- u zorgt binnen één jaar voor een geactualiseerd beheerplan op basis van het lagere kwaliteilsniveau

Kwa I rte itsn íve a u onder ho ud kap itaal goe de re n
De raad bepaalt het kwaliteitsniveau en stelt het budget beschikbaar om dit kwaliteitsniveau te
handhaven. De raad is autonoom om het kwaliteitsniveau vast te stellen. Dit kwaliteitsniveau mag echter
niet onvoldoende zijn. Kapitaalvernietiging en / of onveilige situaties moeten worden voorkomen. Het
minimale niveau waarop er nog geen sprake ís van kapitaalvernietiging en / of onveilige situaties is voor
wegenonderhoud bijvoorbeeld niveau C (ín het geval de CROW normen worden toegepast) en NEN 2767
conditieniveau 4 bij gebouwen.

Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
De commissie BBV heeft besloten om de diverse notities periodiek en gestructureerd te actualiseren. ln
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
ln december 2017 is de Notitie Materiële vaste activa gepubliceerd. Voor het begrotingsjaar 2019 is de
notitie van kracht. De notitie behandelt de wijze van activeren, waarderen en afschrijven van activa en het
onderhoud van kapitaalgoederen. Ook zijn er aandachtspunten voor de financiële verordening
opgenomen.

Enkele aandachtspunten zijn:

- actíveringsgrens ínvesteringen: 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 híerdoor veel investeringen niet geactiveerd worden. U
geeft zelf in de financiële verordening aan wat voor uw gemeente een reële ondergrens is;

- recent beheerplan: een beheerplan mag maximaal vijf jaar oud zijn. Voor het verslagleggingsjaar
2019 mag het beheerplan niet ouder zijn dan 2O14.Van deze vijf jaar kan door de raad alleen
gemotiveerd afgeweken worden. Wij hanteerden in ons financieel verdiepingsonderzoek voor het
actualiseren van alle plannen een termijn van vier jaar. ln de toekomst zullen wij de termijn van vijf
jaar gaan hanteren;
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jaarlijkse storling in onderhoudsvoorzieningen: in de (meerjaren)begroting 2019-2A22 is de jaarlijkse

(gelijkblijvende) storting in een onderhoudsvoorziening minimaal gebaseerd op de onderhoudslasten

van de jaarschijven 2019 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 naar de structureel benodigde storting) te

hanteren;

achterstallig onderhoud: 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, redelijkenvijs is in te

schatten. Op basis van artikel 44,lid 1a BBV wordt daarvoor een voorziening gevormd. Dit is een

andere voorziening dan de onderhoudsvoorziening voor het egaliseren van de onderhoudslasten.

Als u onvoldoende míddelen heeft in de exploitatie en / of in de algemene reserve 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 lncidentele en structurele baten en lasten

ln het voorjaar van 2018 wordt de notitie geactualiseerd. Ðeze geldt naar verwachting voor de begroting

2019.

Specifieke onderwerpen
Sociaaidomein
De taken binnen het sociaal domein worden vanaf 2015 uitgevoerd door gemeenten. Het financiële beeld

daarbij wordt steeds duidelijker. ln de begrotingen 2015 tot en met 2O17 raamden gemeenten de

uitvoering van de taken binnen het sociaal domein vaak budgettair neutraal. Vanaf de begroting 2018

zien wijdat 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 z¡jn en welke risico's

u loopt. Daarbij betrekken wij de realisatie in de jaarrekeningen 2016 en 2017, de verwachte realisatie

voor het jaar 2018 en de verslagen van de accountant.

Budgettair neutraal ramen kan ook voor 2019 nog steeds reëel zijn. Blijkt uit de (verwachte) realisatie dat

de lasten hoger zijn dan het beschikbaar gestelde (rüks)budget, dan kan het uitgangspunt van budgettair

neutraal ramen mogelijk niet gehandhaafd blijven. U kunt dit uitgangspunt wel handhaven, als u

maatregelen neemt om de lasten te (gaan) verlagen. Deze (bezuinigings)nraatregelett en taakstellingett

beoordelen wij net als andere maatregelen op hardheid en haalbaarheid.

Ðecentralisaties worden vaak met andere gemeenten samen opgepakt. Maar als deelnemende
gemeente blijft u wel verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Wordt het budget overschreden?

Dan kan dit aan u als deelnemende gemeente worden doorberekend. De financiële risico's kunnen dan

groot zijn.
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Er kunnen nog steeds onzekerheden zijn. Vooral nu het solidariteitsbeginsel verder onder druk komt te
staan. Dit geldt met name bij de jeugdzorg. Dit kan leiden tot onverwachte lasten, omdat de zorgvraag
niet altijd (op tijd) bekend is. Daarnaast spelen bij dit domein onzekerheden onder andere door de
'uitgestelde zorg'en 'vroeg signalering'. Maak daarom goede afspraken met de organisatie die deze
taken voor u uitvoert. Deze afspraken kunnen gaan over:
- de manier van werken;

- deperiodiekeinformatievoorziening;

- de manier van verantwoording;

- de manier waarop u kunt bijsturen.

Lokale heffinoen

Op grond van artikel 10, lid 1 sub c BBV moeten gemeenten in de begroting in de paragraaf lokale
heffingen inzicht geven in de totstandkoming van de tarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn:
leges, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Wij hebben geconstateerd dat niet alle gemeenten de juiste informatie in de paragraaf opnemen. Daarom
vragen wij u conform het BBV met ingang van de begrotíng 2019 de juiste informatíe op te nemen met
betrekking tot de kostendekkendheid bij leges, rioolheffing en afualstoffenheffing. Wij adviseren u er de
toelichting op artikel 10 BBV op na te slaan.

Vriistellinq van precariobelastino

ln maart 2017 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 '10 februari
2016 een belastingverordening zijn voor het heffen van precariobelasting op nutsnetwerken.
Als aan deze voonruaarde wordt voldaan mag nog u tot en met 2O21 precariobelasting op openbare
werken blijven heffen, echter maximaal het tarief dat op l0 februari 2016 in de verordening stond.

G e le idel ijke ove rg ang i n ko mste nd e rui ng
Na het jaar 2O21 worden geen inkomsten meer ontvangen vanuit de precariobelasting voor netwerken
van nutsbedrijven. De geleidelijke overgang moet zijn venryerkt in het meerjarenbeeld van de begroting
2019.

Omqevinqswet
Ðe minister van lnfrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer laten weten de Omgevingswet per
1 januari 2021 in te laten gaan. De ingangsdatum van 1 juli 2019 is hiermee van de baan.
Zoals u weet, wordt de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water
gebundeld en is het de bedoeling om het aanvragen van vergunningen te vereenvoudigen. Dit betekent
één wet die ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving stimuleert en kwaliteit borgt. De gebruikers staan
hierbij centraal.
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Omgevingsvisie
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. De
belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

- gemeenten dienen een omgevingsvisie op te stellen;

- per gemeente geldt één omgevingsplan;

- gemeenten werken de omgevingsvisie uit in een omgevingsplan en programma's;

- het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving;

- in een programma staan rnaatregelen waaÍmee een bevoegd gezag een omgevingswaarde of een

andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving wil bereiken.

Houdt rekeníng met de financiële gevolgen voor uw gemeente

Wij zien dat de nodige betrokken partijen volop bezig zijn met de voorbereidingen. Het is van groot
belang om een goede inschatting te maken van wat er op uw gemeente afkomt en u adequaat op deze

wet voor te bereiden. Daarbij past ook de vraag wat de financiële gevolgen voor uw gemeente zullen zijn

Denk aan:

- welk personeel is wel en niet nodig?
- hoe begeleídt u het implementatieproces?
- moet u uw medewerkers opleiden?
- wat betekent dit voor ICT?
- wat kost het om de omgevíngsdocumenten te ontwikkelen?

TIP Kijk voor meer informatie op: aandeslaqmetdeomoevinsswet.nl
Het programma'Aan de slag met de Omgevingswet'ondersteunt onder andere overheden om aan
het werk te gaan met de wet. Het programma is een samenwerkingsverband van gemeenten,

Drovincies. waterschaooen en het Riik.

Overqanqsbepalinq Nl EGG's
Door de invoering van de Notitie grondexploitaties 2016 bestaat de gemeentelijke grondexploitatie met

ingang van 1 januari2016 alleen maar uit Bouwgronden in exploitatie. Had uw gemeente daarvoor Niet in

exploitatie genomen gronden (NIEGG) op de balans slaan, 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. ln dat geval maakt u gebruik van de overgangsbepaling die de commissie BBV heeft
opgenomen. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2O19 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 2019leiden tot een

añruaardering van deze gronden. Afwaardering van een individueel perceel grond I complex kan hierbíj
niet over een aantaljaren worden gespreld.

Het is van belang om deze analyse tijdig uit te voeren om de eventuele financiële consequenties
inzichtelijk te krijgen.
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Verbonden partiien

Verbonden partijen zijn belangrijk. Niet alleen om het beleid van de deelnemende partijen te realiseren,
maar ook vanwege de financiële gevolgen daarvan. Hierover gaat de notitie Verbonden partijen (oktober
2016) van de commissie BBV. Deze notitíe gaat in op de governance-aspecten en de instrumenten van
bestuur en toezicht.
Een veel gehoorde vraag is of er voldoende inzicht bestaat in de risico's van de verbonden partijen. Zo ja,
dan is er namelijk ook voldoende ínzícht in de risico's voor uw gemeente. Om die risico's inzichtelijk te
maken dient u de volgende informatie in uw begroting opnemen:
- in de paragrafen Verbonden partijen en Weerstandsvermogen en risicobeheersing: beleíd inzake de

sturing op financiële risico's ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen en overíge 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 añrenden op de deelnemers.

Verbonden partijen zijn steeds belangrijker om maatschappelijke doelen te bereiken. Samenwerking in
een deelneming heeft voordelen voor u. Echter, het brengt ook financiële en bestuurlijke risico's met zich
mee. Voor een goede balans tussen de voordelen en de risico's is grip en sturing op de verbonden
partijen belangrijk. Als deelnemende gemeente mag u verlangen dat een verbonden partijvoldoende
inzicht verschaft in de risico's en u tijdig informeert over de financiële ontwikkelingen. U kunt hier dan
rekening mee houden en tijdig maatregelen nemen.

Ook een goed meerjarenbeleidsplan met een reële (meerjaren)begroting is hierbij van belang. U houdt in
uw (meerjaren)begroting rekening met de ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Als dat nodig is,
stuurt u hierop hetgeen het democratisch proces ten goede komt. Dit geeft u meer bestuurlijke en
financiële grip op de verbonden partijen.

Landeliike doorontwikkelinq financieel toezicht
Het financieeltoezicht is volop in beweging. Positionering, transparantie, uniformiteit en sturen op
kengetallen zijn enkele actuele landelijke thema's. Anders gezegd, er wordt hard gewerkt aan de
doorontwikkeling van het financieel toezicht door het lpo, BzK en vNG.
ln dit kader wordt er momenteel ook gewerkt aan een nieuw Gemeenschappelijk Financieel
Toetsingskader (GTK). ln hel nieuwe GTK wordt rekeníng gehouden met ontwikkelingen en wensen van
verschillende partijen. De verwachting is dat het nieuwe GTK voor het eerst van toepassing zal zijn op de
begroting 2020.

Tot slot
Wij sluiten onze begrotingsbrief 2O19 al met een aantal jaarlijks terugkerende punten.

Dividenden Enexis Holdinq N.V.

De AvA Enexís Holding N.V. heeft besloten dat de dividend uitkering over 2A17 is vastgesteld op 50%
van het in het jaar gerealiseerd resultaat en wordt als exact bedrag uitgekeerd. Op basís van het resultaat
over 2017 van € 207 miljoen zalvoor 2Ùfi €.103,50 míljoen worden uitgekeerd aan dividend. Dit komt
overeen met € 0,69 per aandeel. Toch adviseren wij u voor de begroting 201g en de meerjarenraming
2A2A-2A22 van € 0,67 per aandeel uit te gaan omdat het streefdividend vastgestefd is op € 100 miljoen
en dat vertegenwoordigt een dividend van € 0,67 per aandeel.

2A1ü't7782
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Bank Nederlandse Gemeenten
De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2017 bedraagt € 393 miljoen. Daarmee is de
nettowinst van de bank € 24 miljoen hoger dan over 2016. De Bank Nederlandse Gemeenten stelt de
aandeelhouders voor 37,5o/o van de nettowinst als dividend uit te keren. Over het jaar 2A17 is € 141

miljoen beschikbaar voor uitkering van dividend aan aandeelhouders en de rest wordt toegevoegd aan
reserves. Als de aandeelhouders het voorstelovernemen, zalC.2,53 per aandeelvan € 2,50 aan dividend
worden uitgekeerd. Daarom adviseren wij u in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2O20-2O22hel
te ramen dividend op maximaal€ 2,53 per aandeel van € 2,50 te stellen.

Vooroverleo
Wij verzoeken gemeenten met financlële problemen die bijzondere maatregelen vergen, zo spoedig
mogelijk met ons hierover te overleggen.

lnfofmatie in of bii de beqrotinq 2019
Wij verzoeken u in of bij de begroting 2019 de volgende informatie toe te voegen:
* de opbouwtabelvan de algemene uitkeríng 2019-2A22 (zoals al eerder in deze brief vermeld)

Diqitale aanbiedinq van de beqrotinq
De begrotingsstukken kunt u digitaal aanbieden aan postbus@prvlimburq.nl. Het vermelden van het
e-mailadres van uw toezichthouder bij cc ís hierbij handzaam. Voor grotere bestanden verzoeken wij u
gebru ik te maken van : https ://transfer. orvl im burq. nl

Bij de stukken moeten dan wel een door de voorzitter en griffier ondertekend vaststellingsbesluit en een
door de burgemeester en secretaris ondertekende aanbledlngsbrief ziJn opgenomên.
Toezending van een papieren set blijft natuurlijk mogelijk en blijft ook bij digitale toezending welkom als
werkexemplaar.

Gedeputeerde StaQn van Limburg

Âroorzlï)Ã

secretaris

2018t17782
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De raden van alle gemeenten
in de provincie Limburg

Cluster
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Bezoekadres:
Limburglaan'10

FIN

2Aßn7791
Behandeld
Telefoon
Maastricht
Verzonden

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99

J.G.G.M. Janssen
+31 43 389 72 38
20 maart 2018
22 maart 2O18

Onderurerp
Aandachtspunten begroting 201 9

Geachte raad,

leder jaar ontvangt u relevante en actuele informatie over de wijze waarop uw (meerjaren)begroting
beoordeeld wordt vanuít onze wettelijke taak, het financieel toezictlt. Het is belangrijk deze informatie tebetrekken bij het vaststellen van uw begroting.

uw gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel inevenwicht is' leder jaar besluiten wii, op grond van arlikel 203 van de Gemeentewet, vóór I januari of uwgemeente voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. Voorkomen moetworden dat uw gemeente een structureel tekort op de begroting irijgt, wat niet makkelijk meer door u zelfop te lossen ís.

uw (meerjaren)begroting is gebonden aan verschillende regels. Met deze circulaire helpen wij u op weg.U leest hierin onder andere:
welke vormen van toezichtziln er? welke wet- en regelgeving worden gehanteerd bij het toezicht?;wat betekent structureel en reëel evenwicht?;
waar kijken we naar als we beoordelen of uw begroting en meerjarenraming structureel en reëel inevenwicht is?;

Twee vormen van toezicht
u ziet er op toe dat de (meerjaren)begroting structureelen reëel in evenwicht is. Daarnaast houden wijtoezicht op de financiën. Dit doen wij op basis van vertrouwen en respect voor de gemeentelijke
autonomie van de gemeenten. Regulier hanteren wij repressief toezicht. Repressief toezicht betekenttoezicht op afstand.
201U17782
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u kunt uw begroting direct uitvoeren. wanneer uw begrotíng niet aan de wettelijke críteria voldoet, is ersprake van preventief toezicht. Preventief toezicht betekeni¿at wij de begroting en de daarop volgendewijzigíngen eerst moeten goedkeuren voordat u deze kunt uitvoeren. Deze vorm van toezícht is eenuitzondering.

Repressíef toezicht
Wij houden repressief toezícht als:
- uw begroting structureelen reëel in evenwicht is. De stn¡cturele baten dekken íeder jaar destructurele lasten en de ramingen zijn realistisch. Dit evenwicht geltlt voor uw begroting ínclusíefnieuw beleid' wij nemen dit mee in onze beoordeling. Als uw begroting niet struclureel en reëel inevenwicht is' dan dient aatltrerrrelljk te zijn dat het structureel en reëel evenwicht in de begrotíng inde eerstvorge'de Jaren (uiterrijk in 2022)tot stand zar worden gebracht;- u de vastgestelde jaarrekening en vaslgestelde begroting op tijd ínzendt. Ðe jaarrekeníng vóór15 juli 20,19 en de begrotíng vóór 1S novembe r 2018.

Opschuivend sluítend meerjarenperspectief
Ér mag geen sprake zljn van opschuivend perspectief. Bij de beoordeling van het structureel en reëelevenwicht' beoordelen wij of er sprake is van een opschuivend perspectief. Daarmee bedoelen we dathet niet is toegeslaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitendde laatste jaarschijf in evenwicht is- ls er in uw (meerjaren)begroting alleen evenwicht in de laatstejaarschijf (2022) van de meerjarenraming? Dan beoordel"n r"u of er sprake ís van opschuívend stuitendmeerjarenperspectief' Dit is het geval als ook bíj de begroting âot g 

"tt."n 
de laatste jaarschijf (2021)structureelen reëelin evenwicht was. Als dat zo is, dan *o"i"n bij de begroting 201g minimaal de laatste2 jaarschijven structureer en reëer in evenwich t zfin (2021 en 2022|.

Preventief toezicht
Preventief toezícht is aan de orde wanneer:
- uw begroting niet structureelen reëel in evenwicht is. Daarnaast is het niet aannemetijk dat u ditevenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf (2CI22)van de meerjarenraming herstelt;- de vastgestelde jaarrekening en / of vastgestelde begroting te laat zijn ingezonden door uw college.overschrijding van de inzendtermijnen leídt in beginsel totlreventief toezicht (ook voor eenfinancieel gezonde gemeente).

Regelgeving

wij bepalen de vorm van toezicht op basis van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, hetBesluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de notitíes van de commissie BBV,ons Gemeenschappelijk finanoioel toezichtkader 'kwestie van evenwicht, (2014) en dezebegrotin gscirculaire.

Structureel en reëel evenwicht
Structureel evenwicht
Dekken de structurele baten de structurele lasten? Dan is er structureel evenwicht. Dit wordt beoordeeldper jaarschijf.

uit de begroting moet duidelijk zijn welke geraamde baten en lasten structureel zijn en welke incidenteel.

2

?018t17782



provincie Ifmburg

Belangrijke onderdelen daarbij zijn:
- het overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (artikel 1g,

tid d BBV);

- het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten (artikel 1g, líd c BBV);- het overzicht van baten en lasten (artikel 17, BBV).
Het is belangrijk dat u deze gegevens daadwerkelijk gebruikt om het structurele begrotíngssaldo te
bepalen en te presenteren. ln het overzicht híeronder is híervoor een handreiking opgenomen. Wij
verzoeken u dit overzicht in de begrolíng 2019 en de meerjarenraming zozo-2o2zop te nemen.

TIP De notitíe Incidentele en structurete baten en lasten
Wilt u meer weten over het verschil lussen incidentele en structurele baten en lasten? Lees dan de

en baten en van comm

Reëelevenwicht
Dit betekent dat de geraamde bedragen volledig, realistisch en haalbaar zijn. wanneerwij beoordelen dat
dit niet het geval is, dan kan er een negatieve bijstelling op het structureel begrotingssaldo plaatsvinden.
Dit kan betekenen dat uw begroting niet struclureelen reëel ín evenwichl is en mogelijk preventief
toezicht moet worden ingesteld.

Uitgangspunten van het toezicht

3

ñ.qptü¡t.da b. groüng¡Fu¡olrt )tldno 20i
mat

úuûtuÐ.1
m¡t t¡4ry¡¡:

lnclda¡brl
lôrl ft¡ru¡n:

t¡udm.t
qtt ,atrytni

ncldaÍtarl
Låstd progûm@ 2
Lat n p¡Dgmm 3
istq¡rogmm4
stñpDgltma6
lc.

üae prognmm 1

¡doplq€mmz
8dð prD0ümm g
Bãto pt¡gmm,l
B¡tq pDgnmm 6
do

Ërù 4ffi drlkhgsmlddôt 

-

Bate oldlF.d
Bdfi mt¡ot¡€p6bolst¡ru
EdaolwLh

tmrtmñ

I I I
:......-'¡

I -ìI
.lrudu¡b l¡lñ

b¡ü
I

I

I I

I

I I

I

I I

I

I I

I

I I

I

2018t17782



prüvirucfc firuiL:urg

De toezichtcriteria staan ín artikel 203 van de Gemeentewet. Deze zijn verder uitgewerkt in hetGemeenschapperijk financieer toezichtkader,kwestie van evenwicht,.

Bepalen van het structureelen reëel evenwicht
Bij de beoordeling of de begroting structureel en reëel in evenwicht is, kijken wíj onder andere naar devolgende actuele onderwerpen.

Het vaststellinobesluit
Het vaststellingbesluit moet een compleet beefd geven van uw besluitvorming. Hierin moet ook staan:- wat er is veranderd ten opzichte van de conceptbegroting. Dit neemt u op in een apartebegrotingswijziging;

- welke ínvesteringskredieten u beschikbaar stelt als u de begroting vaststelt;- van welke investering(en) u op een later tijdstip een apart voorstel wilt ontvangen;- als er sprake ís van een tekort in het begrotingsjaar en de meerjarenraming is in evenw'cht, de wijzewaarop het begrotingsjaar sluitend is gemaakl (bijvoorbeerd door een onttrekking aan de algemenereserve). - '.:

om uw fínanciële posítie te bepalen, woroì beoordeeld of de bezuinigingsmaatregelen of taakstellingen inuw begroting haalbaar en hard zijn. Daarmee bedoelen wij dat u aannemelijk maakl dat er voldoendezekerheid bestaat dat de maatregelen tijdig en volledig gerealíseerd zullen worden.

Hoe vult u de bezuínigingsmaatregelen in?
wij willen graag weten hoe u de maatregelen invult en uitvoert, met een transparante en reëleonderbouwing' Dat betekent dat wij ven¡¡achten dat u de maatregeren concreet op programmaniveauinvult. Het proces dat bij het concretíseren gevofgd gaat **d;:rn"et ook vasfliggen. Heefl u eerderebezuínigingsmaatregeren vastgesterd? Dan kijken wij hier ook naar.

Taakstellingen verbonden partijen
Als u taakstellingen opneemt bij de door u te betalen bijdragen aan verbonden partijen (waarondergemeenschappelijke regelingen) geldt het volgende: "De verbonden partijen moeten op bestuurlijk níveaubesloten hebben dat zij de taakstelling daadwerkelijk uitvoeren en hoe zij datooen. Als dit aannemelijk isgemaakt, dan zijn deze taakstellingen reëe1.,

LET OP Onderbouw be zu i n ig i ng s m a atreg e I e n reeel
Het ts belangrijk dat de bezuiníg ingsmaatregelen voldoende
leiden

reëel zrjn onderbouwd DÍt kan anderstot een bijstelling van deze posten tn uw begroti Wanneerng. dit leidt tot een structureel
kan dít toezicht tot hebben

TIP lnformatie tn een extra paragraaf
U kunt tn uw begroting een extra paragraaf opneme n Taakstellingen
oogopslag te zien

en stelposten. Dan ts tn eenwat alle bezuin igingsmaatregelen taakstellingen en stefposten ziitaakstell rngen staan
n en welke

nog open tn de meerjarenraming D it geldt ook voor eventuele reserverivoor toekomstíge financiële onzekerheden Dit geeft
ngen

u maar ook ons beter inzicht tn UW fina nciële

4
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lnzicht in onderhoud kasitaalqoederen
u bent verantwoordelijk voor een veilige en duurzame leefomgevíng voor uw inwoners. Daarom geeft uieder jaar grote bedragen uit aan het verkriigen, vervaardígen en onderhouden van kapitaalgoederen.Denk onder andere aan wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Het onderhoud is van groot belangvoor het zo goed mogelijk functioneren en het in stand houden van kapitaalgoederen binnen uwgemeente' Uit de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' moet blijken dat de budgetten van voldoendeomvang zijn om het beleid dat de raad van uw gemeente heeft bepaald te kunnen uitvoeren.

Bezuinigingen op het onderhoud
Bezuinígingen op het jaarlijks en groot onderhoud beoordelen wij alfeen als reëel onder de volgendevoorwaarden:

- een lager kwaliteitsníveau van het onderhoud van de kapítaalgoederen niet leidt tot achterstallig
onderhoud of onveirige situaties. Dit díent u aannemerijk te maken;- u zorgt binnen één iaar voor een geactualiseerd beheerplan op basis van het lagere kwaliteitsniveau

Het financieel toezicht is volop in beweging. Positionering, transparantie, uniformiteit en sturen opkengetallen zijn enkele actuele landelijke thema's. nnoeÃ gezegd, er wordt hard gewerkt aan dedoorontwíkkeling van het financieel toezicht door het lpo, gzr en vNG.
ln dit kader wordt er momenteel ook gewerkt aan een nieuw Gemeenschappelijk FinancieelToetsingskader (GTK). ln het nieuwe GTK wordt rekening gehouden met ontwikkelingen en wensen vanverschillende partijen. De verwachting is dat het níeuwe GiK voor h"t ;;;;;'"ro"r.'nn zal zijn op debegroting 2020.

vandaag sturen wij ook een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van uw gemeentegestuurd' ln deze brief zullen wij nadere, meer gedetailleerde informatie verstrekken over een grootaantalonderwerpen' ook is aandacht besteed aan aanvullende notities van de commissie BBV. Het gaathier onder andere over de notítie materiële vaste activa en de nota incídentele baten en lasten. Verderhebben wij aandacht geschonken aan het sociaal domein, lokale heffingen, vrijste¡ing vanprecariobelastíng, omgevingswet, overgangsbepaling NIEGG's en verbonden partijen.

Vooroverleq
wij verzoeken gemeenten met financiële problemen die bijzondere maatregelen vergen, zo spoedigmogelijk met ons hierover te overleggen.

5
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Een afschrift van deze brief lrebben wij aan het College van Burgemeester en Wethouders van uw
gemeente gestuurd.

Gedeputeerde Staten la¡ Limburg

voorzitter

_l

sefretaris
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-progremm¡t
programma 2
prognamma 3
prograrnma 4
prog¡åmma 5

pfogramrna
Baten prognamma 2

prognamma 3
programma 4
programma 5

overhead
ìr€nrþotschãpsbelesling

Balen algerneen dekkingsmiddel
Baten oveñeâd
Baten vennocÉscf¡apsbelasting
Baten onvmr¡en

Slorlingen in reseryes

ïotâal structurele lasten
Tolaal sfucturde baten
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