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Gemeente Stede Broec 
t.a.v. College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 20 
1610 AA Bovenkarspel 
 
Bovenkarspel, 4 februari 2021 
 
 
Betreft: vragen over financieel toezichtregime 2021 
 
Geacht college, 
 
Op 12 januari jl. hebben wij een brief van de provincie ontvangen met betrekking tot het financieel 
toezichtregime 2021. Hierin geeft de provincie aan dat komend jaar het repressieve toezicht voor onze 
gemeente zal blijven gelden. 
 
De provincie constateert dat de begroting 2021 is vastgesteld met een broos evenwicht en zij geeft aan 
dat zij hebben vernomen dat de najaarsnota aangeeft dat de financiële situatie voor 2021 verslechtert. 
Verder geeft de provincie aan: “De comptabele verwerking van de nota vindt in de eerste 
begrotingswijziging 2021 in uw vergadering in december 2020 plaats. Omdat de behandeling van de 
najaarsnota vlak na het vaststellen van de begroting heeft plaatsgevonden en de financiële gevolgen 
daarvan pas één maand later worden verwerkt, komt het met de begroting 2021 gepresenteerde beeld 
in een ander daglicht te staan. Een aantal jaar geleden hebben wij al aangegeven dit geen wenselijke 
situatie te vinden. Van uw zijde is in reactie daarop bij brief van 24 november 2015 toegezegd dat de 
begroting in het vervolg opgesteld zou worden aan de hand van de meest actuele gegevens tot en met 
de maand oktober/november. Naar onze mening wordt daarvan nu weer afgeweken.” 
 
Daarnaast geeft de provincie (onzes inziens) terecht aan zich zorgen te maken over 1) de 
aangekondigde stijging van de SED-personeelslasten en 2) de lopende discussie omtrent de 
verdeelsleutel van de lasten voor de deelnemers van de SED-organisatie. Beide ontwikkelingen die qua 
impact op onze meerjaren financiën momenteel nog zeer onzeker zijn. De provincie geeft hierover aan: 
“Omdat u op dit moment nog geen volledig zicht heeft op de financiële consequenties van bovenstaande 
punten moeten de door u gepresenteerde resultaten dus binnen een bepaalde context worden gelezen.” 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1. Kunt u ons voorzien van een reactie op deze brief van de provincie, alsmede de zorgen m.b.t. 
het structureel en reëel evenwicht ter verdere voorkoming van repressief toezicht? Inclusief 
eventuele gevolgen hiervan voor onze gemeente; 

2. Hoe ziet u de rol van het college en de raad in deze kwestie? Welke lessen kunnen wij hieruit 
trekken? De brief is immers gericht aan de raad, slechts in afschrift aan het college; 

3. Waarom bent u afgeweken van de toezegging die is gedaan aan de provincie in de brief van 24 
november 2015 over het opstellen van de begroting? 

4. Hoe weegt u de opmerking van de provincie dat de gemeente is afgeweken van het ingezette 
beleid om te werken met de meest actuele gegevens in de begroting? 

5. Hoe stelt u ons als raad, maar ook de provincie, in staat om de genoemde ontwikkelingen 
alsmede het financieel structureel en reëel evenwicht van onze gemeente te monitoren 
gedurende het eerste kwartaal 2021? 

6. Welke verantwoordingsinformatie/documentatie bent u in dat kader voornemens om met de 
provincie te delen gedurende het eerste kwartaal 2021 en verder? Bent u bereid om dit ook aan 
de raad te sturen? 

7. Wat is volgens u de rol van de raad in deze informatievertrekking aan de provincie? 
 
Conform artikel 33 RvO geven de ondergetekenden hierbij te kennen dat zij een schriftelijk antwoord op 
bovenstaande vragen verlangen binnen dertig dagen na dagtekening. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de fracties VVD, GBS en OP 
 
Mike Lezaire   Peter Raven   Wilma de Wit-Scholten 
fractievoorzitter VVD  fractievoorzitter GBS  fractievoorzitter OP 


