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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 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.

De door u gepresenteerde begroting 2021 was naar uw eigen inzichten 
vastgesteld met een tekort. Het begrotingssaldo is door ons echter 
positief gecorrigeerd, omdat de precariobelasting – die door u als 
incidentele bate is opgenomen – naar de aard van de raming 
(belastingheffing) als structureel moet worden aangemerkt. Uw
gemeente heeft daardoor naar ons oordeel een structureel en reëel 
sluitende begroting 2021 met een geraamd saldo van € 913.000 (na 
correctie).

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, 

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

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 


