
POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Raad van de gemeente Wormerland

Postbus 20

1530 AA WORMER

Betreft: financiëel toezichtregime 2021    

Geachte raad,

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw. M. Önbas

AD/KAB/KAB

Telefoonnummer +31235145734

onbasm@noord-holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

Kenmerk

1324165/1544314

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

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.

Om het begrotingsjaar 2021 structureel sluitend te krijgen heeft u 
onder andere de OZB verhoogd om tegenvallers, zoals de extra bijdrage 
voor de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten en de nadelige 
effecten van de septembercirculaire, op te vangen. Hierdoor is het u 
gelukt om het begrotingsjaar 2021 structureel sluitend vast te stellen. 

De meerjarenraming daarentegen vertoont geen evenwichtssituatie. In 
de begroting 2021 is echter vermeld dat volgend jaar – nadat er 
duidelijkheid komt over de herverdeling van het gemeentefonds – nader 
wordt gekeken naar de financiële situatie van de gemeente en de te 
maken keuzes om een gezonde financiële basis voor de komende jaren 
te creëren. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten en worden daarvan te 
zijner tijd graag op de hoogte gehouden.

Momenteel zien wij dan ook geen aanleiding om het toezicht te 
verscherpen voor het begrotingsjaar 2021. Dit houdt in dat voor het 
komende jaar het repressieve toezicht voor uw gemeente zal gelden.

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. 


