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Vóór het begin van elk kalenderjaar beslissen wij op grond van het 
bepaalde in de Gemeentewet of een gemeente onder het preventief 
financieel toezicht moet komen. Wij kunnen hiertoe overgaan als wij 
vinden dat het structurele en reële evenwicht op de begroting ontbreekt 
en ook niet op korte termijn zal worden hersteld of als de termijnen van 
inzenden voor de begroting of jaarrekening worden overschreden.

Het verheugt ons dat het uw gemeente is gelukt om de begroting 2021 
structureel sluitend vast te stellen. In uw Perspectiefnota 2021-2024 
werden er nog tekorten verwacht. Uiteindelijk heeft u een aantal 
maatregelen genomen om weer tot een structureel en reëel sluitende 
begroting te komen. Wij zien dan ook geen aanleiding het toezicht te 
verscherpen voor het begrotingsjaar 2021. Dit houdt in dat voor het 
komende jaar het repressieve toezicht voor uw gemeente zal gelden.

Verder is in uw begroting 2021 opgenomen dat de druk op uw 
meerjarenbegroting zal toenemen en maatregelen nodig zijn om een 
sluitend perspectief te kunnen behouden. De komende maanden 
worden voorstellen hiertoe uitgewerkt. Wij zijn benieuwd naar de 
uitkomsten en worden daarvan graag op de hoogte gehouden.

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders.
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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, 
dhr. R.W. Timmers 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


