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Geachte raad,

De programmabegroting 2017 van uw gemeente hebben wij tijdig ontvangen. Op grond van de ingezonden
begroting nemen wij ieder jaar een besluit of voor uw gemeente repressief of preventief toezicht van toepassing
zal zijn.
Naar aanleiding van de aan ons toegezonden begroting 2017 hebben wij vastgesteld dat uw gemeente voor het
jaar 2017 voldoet aan het hiervoor geschetste criterium voor het repressieve toezicht (begroting structureel en
reëel in evenwicht). Dit betekent dat de uitvoering van de door u vastgestelde begroting 2017 niet de
voorafgaande goedkeuring van ons college behoeft.
Ook wijzigingen van de begroting 2017 zullen niet aan onze goedkeuring onderworpen zijn. Wel attenderen wij
u er op dat begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling door de gemeenteraad aan ons ter
kennisneming dienen te worden gezonden.
Toetsingscriteria
Om voor repressief, terughoudend, toezicht, in aanmerking te komen moet de begroting 2017 naar ons oordeel
structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit betekent dat structurele lasten moeten zijn gedekt door structurele
baten. Vertoont de begroting 2017 een tekort dan komt een gemeente toch voor repressief toezicht in
aanmerking, als aannemelijk wordt gemaakt dat het evenwicht uiteriijk in 2020 tot stand zal worden gebracht.
Dit is vastgelegd in artikel 203, lid 1 van de Gemeentewet.
Ons oordeel is gebaseerd op de kaders en criteria genoemd in:
1.
de Gemeentewet;
2.
de Algemene Wet Bestuursrecht;
3.
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
4.
het gemeenschappelijk financieel toezichtkader "Kwestie van evenwicht" van 8 april 2014;
5.
onze begrotingsrichtlijnen van 25 februari 2016 (brief nr. 817E 0436 en 817E 0437).
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Toelichting op criteria en besluit
Indien u een uitgebreidere toelichting wenst op ons oordeel dan zijn wij hiertoe van harte bereid. De
bovengenoemde contactpersoon kunt u hiervoor benaderen.

Tot slot
Een afschrift van deze brief zenden wij naar het college van burgemeester en wethouders.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Utrecht,
namens hen,

mr. J. Verbeek-Nijhof
Gedeputeerde Mobiliteit, Financiën, W a t e r e n Integraal Gebiedsprogramma

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending of
uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS, postbus
80300, 3508 TH Utrecht.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn
waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus
16005, 3500 DA Utrecht. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden gevoegd.
Hien/oor zijn wel griffierechten verschuldigd.

