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Betreft: Reactie brief Provincie financieel toezicht begroting 2022

Geachte raadsleden,

Net als voorgaande jaren heeft u een brief ontvangen van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (zie
bijlage) waarin wederom repressief toezicht over onze begroting wordt aangekondigd. Zij constateren dat
onze gemeentefinanciën op orde zijn; we zijn stabiel en gezond. Over de jaren 2020 tot en met 2022
staan alle seinen op groen.

Sinds dit jaar hebben de gezamenlijke provincies in een nieuwe notitie uitgangspunten vastgelegd over
de (strengere) beoordeling van incidentele lasten en baten om daarmee tot een oordeel te komen over
een structureel sluitende begroting.

We willen de cijfers graag in het perspectief plaatsen van de aanbiedingsbrief bij de Programmabegroting
2022 en de 2' Tussenrapportage 2021 die u op 7 oktober 2021 hebt ontvangen. Hierin zijn ook de
structurele gevolgen van de 2' Tussenrapportage 2021 inclusief de septernbercirculaire van het
gemeentefonds verwerkt, daar waar deze nog niet in de opsomming van de provincie zijn opgenomen

Structurele begrotingssaldo na 2e
Tussenrapportage 2021
Correctie onderhoudslasten naar oordeel
Provincie

2022 2023 2024 2025

5.795.800 3.755.500 4.129.200 4.776.400

-2.313.000 -1.921.000 -2.569.000 -2.569.000
3.482.800 1.834.500 1.560.200 2.207.400Structureel begrotingssaldo

Deze cijfers laten zien dat we zelfs met de correctie nog steeds een structureel sluitende begroting
behouden.

Overigens zijn wij nog steeds van mening dat de onderhoudslasten die wij uit de betreffende
onderhoudsreserves dekken uitsluitend bedoeld zijn voor incidenteel groot onderhoud. Al onze overige
onderhoudslasten hebben wij keurig volgens de BBV-regels als structureel verwerkt. Gelet op het
strengere beoordelingskader van de provincie onderzoeken wij bij voorkeur echter naar een alternatief ter
ondervanging van het beoordelirIgsverschil. Het komende jaar zullen wij daarom in overleg met de
budgethouders bezien of wij de onderhoudsreserves kunnen omzetten in onderhoudsvoorzieningen, dan
wel deze op een andere manier in onze begroting op te nemen. Hierbij worden dan ook gelijk alle voor-
en nadelen in ogenschouw genomen



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnform
/

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridd/tkerk,
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