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Onderwerp: Reactie toezicht begroting 2013 
 
 
Geacht college, 
 
Onze begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 zijn materieel sluitend. Ook onze 
jaarrekening 2011 is in evenwicht. Om deze redenen en het tijdig inzenden van de stukken konden 
wij voldoen aan uw criteria voor repressief toezicht. Met deze uitkomst zijn wij tevreden. 
 
Het sluitend maken van de begroting is altijd een bijzonder lastige opgave. Zoals u ook aangeeft 
hebben wij ingrijpende bezuinigingen moeten doorvoeren. Daarbij hebben wij in eerste instantie in 
onze eigen bedrijfsvoering gezocht, maar ontkwamen wij er niet aan om ook pijnlijke beslissingen 
te nemen met gevolgen voor onze burgers en maatschappelijke partners. Tot slot hebben wij ook 
de inzet van een dekkingsreserve benut om daarmee tijdelijke tekorten te kunnen afdekken. 
 
Wij onderschrijven de noodzaak om de genomen bezuinigingsmaatregelen te monitoren op de 
concrete uitvoering ervan. Wij houden de vinger aan de pols via de reguliere documenten van de 
Planning- & Controlcyclus die wij u zullen toezenden.   
 
De komende jaren zullen nog meer bezuinigingen nodig zijn. De gevolgen uit het huidige 
Regeerakkoord en de verwachte forse daling van het Gemeentefonds zullen onze financiële positie 
onder druk zetten. In onze komende Kadernota 2014 zullen wij deze nadelige ontwikkelingen 
meenemen en vertalen in een richtinggevend dekkingsplan. De uiteindelijke besluitvorming over 
concrete bezuinigingsmaatregelen zal door ons plaatsvinden bij de behandeling van de begroting 
2014. Uiteraard is het aanbieden van een sluitende (meerjaren)begroting dan wederom ons 
uitgangspunt. 
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