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Zoals ook in de afgelopen jaren aan u meegedeeld, beslissen wij vóór 
het begin van elk kalenderjaar of een gemeente onder het preventief 
financieel toezicht moet komen. 

Voor de goede orde delen wij u mee, dat voor uw gemeente nog steeds 
ons besluit van 8 oktober 2019 van kracht is, waarbij wij toepassing 
hebben gegeven aan artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling. 
Dit betekent dat de destijds bij dit besluit door ons aangewezen 
financiële besluiten van uw gemeente, waaronder de begroting van uw 
gemeente, ook in 2021 nog aan onze goedkeuring onderhevig zijn. 
Deze begroting is de laatste die door u als zelfstandige gemeente is 
ingediend. Op 1 januari 2022 zal de nieuwe gemeente Dijk en Waard 
van start gaan.

Helaas hebben wij moeten constateren dat de door u vastgestelde 
(meerjaren)begroting 2021(-2024) niet structureel en reëel in evenwicht 
is. Alle jaarschijven vertonen een structureel tekort van ongeveer € 5 
mln. U heeft aangegeven dat voor 2021 een extra stap nodig is om 
structureel en reëel evenwicht in de begroting te bereiken. Met name de 
effecten van de coronacrisis en de onzekerheden rondom inkomsten 
vanuit het Rijk, zoals de herijking van het gemeentefonds, de 
decembercirculaire, alsmede de groeiende jeugdzorgkosten en de 
financiële gevolgen van de invoering van het abonnementstarief Wmo
spelen hierbij een rol. Dit is de reden dat u voor 2021 een beleidsarme 
primaire begroting heeft opgesteld.

Het is ons bekend dat u eind oktober 2020 een werkgroep heeft 
ingesteld die de opdracht heeft een structureel sluitende secundaire 
begroting 2021 op te stellen.

Zoals al gemeld behoeft uw begroting 2021 onze goedkeuring. Op 
grond van het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben 
wij dertien weken de tijd om een beslissing te nemen over het al dan 
niet goedkeuren van de begroting. De inzenddatum van de begroting is 
daartoe bepalend. Deze termijn kan éénmaal met nog eens dertien 
weken worden verlengd.
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Onze goedkeuring voor begroting 2021 is afhankelijk van de 
uitkomsten in de secundaire begroting. Omdat deze naar verwachting 
pas in april 2021 door u zal worden vastgesteld, hebben wij besloten de 
beslissing over de goedkeuring nu reeds te verdagen met de hierboven
genoemde termijn (toepassing artikel 10:31 Awb).

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, 

plv. sectormanager Kabinet
drs. E.L. van ’t Sant-Hordijk

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het 
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank te Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een 
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer 
van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite 
www.Rijksoverheid.nl.


