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Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze analyse over 
de financiële positie van uw gemeente. Aandacht is hierbij besteed aan 
de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico’s, de staat van het 
onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, het 
begrotingsevenwicht, de meerjarenraming, de jaarstukken 2018 en aan 
het inspelen door uw gemeente op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast 
heeft, voor verificatie van de gegevens, overleg plaatsgevonden met 
ambtenaren uit uw gemeente.

Wij hebben geconstateerd dat de begroting 2020 structureel en reëel 
sluitend is gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende 
meerjarenraming; hierin is wel de extra uitkering voor Jeugdzorg (2022 
en 2023) meegenomen. Conform gemaakte afspraken is het toegestaan 
om deze stelposten als structureel middel in te zetten, maar hierin 
schuilt een zeker risico. Uiteindelijk zal na afronding van de door het 
Rijk uitgevoerde onderzoeken pas duidelijk worden of, en in welke mate 
deze aanvullende middelen beschikbaar blijven komen.

Daarnaast vinden wij het onderhoud van de kapitaalgoederen binnen 
uw gemeente nog steeds een punt van zorg. Het achterstallig 
onderhoud bedraagt inmiddels € 38 mln. Als start voor het wegwerken 
hiervan zou in de periode 2019-2023 een bedrag van € 1,9 mln. extra 
per jaar worden geïnvesteerd. Deze plannen heeft u vooralsnog in de 
koelkast gezet in verband met de hogere lasten voor Jeugdzorg. 
Door het terugdraaien komt er extra druk te staan op het versneld 
wegwerken van het achterstallig onderhoud. Het gevaar van verder 
oplopen van deze situatie is hierdoor mogelijk ook aanwezig. Wij zijn 
dan ook benieuwd wanneer en op welke wijze u deze problematiek 
denkt op te lossen. Wij gaan ervan uit dat bij de begroting 2021 hierop 
meer zicht zal worden gegeven.

Ambtelijk hebben wij tevens vernomen dat uw gemeente gestart is met 
het in beeld brengen van de financiële effecten van de door het Covid-
19 virus veroorzaakte crisis. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
zaken die uw gemeente overkomt, zoals minder toeristenbelasting en 
zaken waar u zelf invloed op heeft of een keuze in kunt maken, zoals 
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bijvoorbeeld het kwijtschelden van huur. Een en ander zal zeker van 
invloed zijn op de uitkomsten van de begroting 2021 en verder. Gezien 
het door ons verkregen huidige financiële beeld hebben wij er 
vooralsnog vertrouwen in dat u erin zult slagen de (meerjaren)begroting 
2021-2024 met een structureel en reëel evenwicht in te dienen. Wij 
rekenen er wel op dat u ons tijdig zal informeren als zich tekenen 
aandienen van verslechtering van de financiële positie.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

Teamsenior Financieel Toezicht,
R.W. Timmers
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