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Zoals wellicht bekend zijn naar aanleiding van het rapport van de
Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en verantwoording van
gemeenten (beter bekend als de Commissie Depla) financiële
kengetallen opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (Bbv). De kengetallen geven in samenhang een
indicatie van de financiële positie van uw gemeente. De wijze van
berekening van de kengetallen, alsmede de toelichting erop, is
opgenomen in een ministeriële regeling (Staatscourant 201 5 nr. 2061 9).

Uw kenmerk

Dit betekent dat vanaf de begroting 2016 en de jaarrekening 201 5 deze
kengetallen dienen te worden opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Naast het opnemen van de
gegevens dient u een beoordeling te geven van de onderlinge
verhouding van de kengetallen, In relatie tot de financiële positie van
uw gemeente.
Aan de kengetallen zijn (nog) geen normen verbonden. De wetgever
heeft de wijze waarop u de kengetallen wilt laten meewegen in de
beoordeling van uw financiële positie nadrukkelijk aan u gelaten.
Wel Is meegegeven dat het behulpzaam kan zijn de kengetallen daarbij
te relateren aan bijvoorbeeld de signaleringswaarden zoals die bij
stresstesten worden gehanteerd. In hoeverre u hieraan al dan niet
invulling heeft gegeven, zullen wij constateren bij de analyse 2016 van
de financiële positie van uw gemeente.
Postbus 3007

Wij willen alvast kenbaar maken dat wij bij deze analyse zullen
aansluiten bij de insteek van de wetgever. Voor het verkrijgen van een
goed en vergelijkbaar beeld zullen wij de kengetallen afzetten tegen de
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zogeheten signaleringswaarden die afkomstig zijn van de stresstest
voor 100.000+ gemeenten.
Deze signaleringswaarden worden dit jaar voor het eerst door alle
financieel toezichthouders gebruikt; mocht daartoe aanleiding zijn dan
kunnen de signaleringswaarden in het vervolgtraject worden aangepast.
Een en ander betekent dat wij de kengetallen die u in uw begroting
201 6 opneemt indelen in de drie onderstaande categorieën. Aan deze
categorieën is geen kwalificatie gegeven, omdat normering in eerste
instantie dus door u zelf dient plaats te vinden. Wel kan over het
algemeen worden gesteld, dat categorie A het minst risicovol is en
categorie C het meest.
Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

a. zonder
correctie
doorgeleende
1. Netto schuldguote gelden

<90%

90-130%

>130%

<90%

90-130%

>130%

2. Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

3. Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

4. Structurele exploitatieruimte

Begr >0%

Begr = 0%

Begr <0%

5. Belastingcapaciteit

<95%

95-1 05%

>105%

b. met correctie
doorgeleende
gelden

Zoals gemeld zegt één afzonderlijk kengetal niet alles, de kengetallen
moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Als de kengetallen
gezamenlijk een verontrustend beeld geven, kan dit betekenen dat de
financiële positie van uw gemeente onder druk staat en dat maatregelen
noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren. Vanuit onze
signalerende rol zullen wij u hierop dan ook wijzen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager Interbestuurlijk Toezicht
mw. mr. H.W. Verschuren
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