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Onderwerp
Begroting 2020

Geachte raad,
In ons schrijven van 26 maart 2019, 2019/22076, hebben wij uiteengezet onder welke voonwaarden een
gemeente in 2020 in aanmerking kan komen voor repressief begrotingstoezicht.
Aangezien uw gemeente aan alle voorwaarden voldoet, komt zij in 2020 voor deze vorm van toezicht in
aanmerking.
Dat betekent dat noch de begroting, nochde wijzigingen daarvan onze goedkeuring behoeven.
Volledigheidshalve wijzen wij u erop, dat de begrotingswijzigingen, op grond van het bepaalde in artikel
192, juncto 191 lid 2 van de Gemeentewet, wel binnen twee weken ter kennisname aan ons moeten
worden toegezonden.
Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
Naar aanleiding van ons onderzoek van uw begroting 2020 merken we het volgende op.
De begroting 2020-2023 inclusief amendement en moties laat voor alle jaarschijven een formeel sluitend
beeld zien, waarbij tevens sprake is van structureel en reëel evenwicht (overschot) voor alle jaren. De
vastgestelde begroting is conform een consistente gedragslijn gebaseerd op de meicirculaire 2019. U
neemt de ontwikkelingen en effecten van de septembercirculaire 2019 mee in de kadernota 2021 (in het
voorjaar van 2020).
De eerder door u aangescherpte financiële spelregels en uitgangspunten hebben het gewenste resultaat
opgeleverd. De belangrijkste spelregel is daarbij het inzetten van aile (structurele en incidentele)
meevallers (zowel aan de baten- als aan de lastenkant) voor de versterking van het
weerstandsvermogen. Ook de bespaarde rente wordt structureel toegevoegd aan het vermogen.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvllmburg.nl

Tel +31 43 389 9999
Fax + 31 43 361 80 99
www.llmburg.nl

IBAN -nummer:
NL08F{ABO0132575728
BIC-code: RAB0NL2U

provincie imburg
De forse bezuinigingen en ombuigingen uit eerdere jaren hebben al veel effect gehad, maar ook In 2020
zullen nog flinke inspanningen gedaan moeten worden om het sociaal domein weer in evenwicht te
krijgen, zowel budgettair als inhoudelijk. De tekorten op (met name) de Jeugdzorg blijven problematisch
(door de toename van kosten en onvoldoende structurele middelen).
De gemeente zoekt naar een balans tussen de (financiële) spelregels en het invullen van haar ambities.
U geeft aan dat de begroting 2020-2023 kan worden gezien als het resultaat daarvan. De doorgaande
positieve ontwikkeling van de financiële positie schept ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het blijven
voeren van een behoedzaam begrotingsbeleid en de 'realisatie van de maatschappelijke opgave binnen
de afgesproken kaders' blijft evenwel nodig. Hierbij zijn sluitende business cases, tijdig anticiperen op
onvoorziene zaken en goede sturing op risico's onontbeerlijk.
Weerstandscapaciteit en sclvabiliteitsratio
Door de toevoegingen van de hiervoor genoemde 'begrotingsoverschotten' aan het
weerstandsvermogen, iaat de ratio van de weerstandscapaciteit een doorgaande stijgende lijn zien van
naar 2,3 in de jaarschijf 2023. Hierbij is ook een grote rol weggelegd voor de door u ontvangen uitkering
uit het Fonds tekortgemeenten Sociaal Domein, een fors positiever jaarrekeningresultaat 2018 dan
begroot en de gerealiseerde boekwinst bij de oprichting van de B.V. Deelneming Greenport Venlo.
Het verbeteren van de sclvabiliteitsratio krijgt nog steeds veel aandacht. De door u gestelde streefwaarde
van 20% wordt al in de loop van2020 bereikt en de schuldquote is mede als gevolg van de ingezette
koers fors gedaald. De financieringspositie van de gemeente toont een gedeeltelijke verschuiving van
lang naar kort vreemd vermogen (kasgeldleningen).
Aandachtspunten uit het laatste verdiepingsonderzoek
Onderhoud Kapitaalgoederen
Venlo gaat in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen uitgebreid in op het onderhoud bij de (verplichte)
kapitaalgoederen. Echter zijn nog niet voor alle kapitaalgoederen actuele onderhoudsplannen
beschikbaar. Met name voor het groen en de openbare verlichting moet een actueel beheerplan worden
opgesteld en door de raad worden vastgesteld. Om een goed oordeel te kunnen geven is het tevens van
belang dat de gemeente expliciet aangeeft of er al dan niet sprake is van achterstallig onderhoud en of de
beschikbare middelen in de begroting voldoende zijn. Dit kan niet voor de hiervoor genoemde
kapitaalgoederen worden vastgesteld. Nu hebben de gemeente en wij als toezichthouder nog geen
compleet financieel beeld van de kapitaalgoederen. Wij verzoeken u om dit vanaf de begroting 2021
expliciet op te nemen in de paragraaf.
Verbonden partijen/samenwerkingspartners
Zoals ook in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt gesteld wil de gemeente zaken samen doen met haar
maatschappelijke partners. Daarbij laat Venlo belangrijke publieke taken uitvoeren door met organisaties
(ook in regionaal en grensoverschrijdend verband) samen te werken en zich bestuurlijk en financieel aan
deze organisaties te verbinden. Voor de gemeente is het van belang dat zij een goed en actueel zicht
heeft op de ontwikkelingen bij alle verbonden partijen, dat zij goede mogelijkheden heeft om haar
belangen te behartigen en dat risico's van verbonden partijen zoveel mogelijk door die partijen zelf
worden opgevangen.
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De gemeente heeft een digitale Samenwerkingswijzer ontwikkeld waarin alle relevante informatie Is
opgenomen. In de begroting wordt hier te weinig aandac ht aan gegeven en ook wordt niet voldaan aan
de door het BBV gestelde eisen.
Wij gaan er vanuit dat de paragraaf Verbonden partijen vanaf de jaarstukken 2019 en begroting 2021
weer aan de eisen van het BBV en het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 voldoet.
Nieuw Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020
Het GTK 2020 wordt door alle 12 provincies gebruikt bij het beoordelen van de gemeentelijke begrotingen
voor het bepalen van de toezichtvorm.
in april 2019 hebben wij u het nieuw e Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 toegezonden.
Toetspuntenlijst
Met ingang van de begroting 2020 moeten wij uw begroting toetsen aan het GTK 2020, waar de
toetspuntenlijst een belangrijk en nieuw onderdeel van is. Wij adviseren u daarom de toetspuntenlijst
goed te bestuderen en na te gaan of de antwoorden op de vragen uit detoetspuntenlijst zorgen voor een
snelle en positieve beoordeling van de begroting.
Wij hebben deze toetspunten nu voor het eerst bij de begroting 2020 gebruikt voor het vormen van ons
oordeel over de toezichtvorm voor de begroting. Het jaar 2020 is voor de toepassing van de
toetspuntenlijst een ontwikkelingsjaar. De uitkomst van de toetspuntenlijst heeft nü nog geen directe
consequenties voor de toezichtvorm voor de begroting 2020. Maar bij de beoordeling van de begroting
2021 zullen wij hier strikter toepassing aan gaan geven.
Ontwikkelingen in 2020 e.v.
Het Sociaal Domein
Het Sociaal Domein blijft ook in 2020 een taakveld, waar veel aandacht aan moet worden gegeven. Vele
gemeenten zitten bij de uitvoering van deze taken met een aanzienlijk financieel tekort, ondanks de extra
middelen voor de Jeugdzorg in de jaren 2019-2021. Op basis van nu nog lopende onderzoeken zal
duidelijk moeten worden of het Rijk na 2021 structureel extra gelden aan de algemene uitkering toevoegt
voor de Jeugdzorg.
Het beheersen van de lasten van het Sociaal Domein is een structureel probleem. De vele maatregelen,
die gemeenten hiervoor hebben getroffen, dragen bij aan een betere control. Maar het open eind-karakter
van veel van de voorzieningen stelt grenzen aan de beheersbaarheid van het taakveld. Een strakke
monitoring zal dan ook altijd noodzakelijk blijven.
Elke gemeente zal in haar eigen situatie ervoor moeten zorgen dat de structurele lasten van het Sociaal
Domein met structurele baten worden gedekt. Als dat lukt met de batendie het Rijk voor het Sociaal
Domein geeft, dan is dat voor de gemeente een mooie uitkomst en is de uitvoering budgettair neutraal;
dat was in 2015 voor vele gemeenten ook het uitgangspunt.
Lukt dat niet dan zal de gemeente structurele algemene middelen voor de uitvoering van het Sociaal
Domein moeten vrijmaken. Het blijven dekken van structurele tekortenmet incidentele middelen, zoals
onttrekkingen aan reserves, is geen duurzame oplossing. Daar is de gemeente uiteindelijk niet mee
geholpen. Maar ook wij als toezichthouder kunnen daar niet mee akkoord gaan.
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Omgevingswet
De Omgevingswet gaat per 1 januari 2021 in. Wet- en regelgevingvoor ruimte, wonen, infrastructuur,
milieu, natuur en water worden gebundeld. Aanvragen van vergunningen wordt eenvoudiger.
Gemeenten, maar ook het Rijk en de provincies zijn dan verplicht een omgevingsvisie te maken. De
omgevingsvisie moet in een omgevingsplan en programma's worden uitgewerkt. Het gemeentelijk
omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. In de programma's staan
maatregelen om de omgevingswaarde of een andere doelstelling te bereiken.
Dit gaat voor gemeenten veel betekenen, in de voorbereiding op en bij de uitvoering van de wet. Er zijn
dan natuurlijk ook financiële gevolgen.
Invoering van de Omgevingswet is een omvangrijk kanwei en gemeenten zijn daar al lang mee bezig.
Zowel bij de voorbereiding ais bij de uitvoering van de Omgevingswet kan de gemeente met onverwachte
situaties te maken krijgen. Het kan ook betekenen dat de lasten hoger uitvallen dan tot nu toe geraamd.
Voor de komende jaren kan dit een belangrijk risico voor de gemeenten zijn.
Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht en ook geld van de gemeenten
gaat vragen. Internationaal en nationaal zijn er allerlei doelen afgesproken die uiteindelijk voor een
belangrijk deel op lokaal niveau ingevuld moeten worden. Die invulling is nu nog grotendeels onduidelijk,
zowel qua inhoud, als wat betreft rollen, fasering, kosten, bijdragen en dergelijke.
Ook uw gemeente houdt zich hier al nadrukkelijk mee bezig en ook in het coalitieprogramma zijn hierover
concrete afspraken gemaakt. Uw raad heeft in 2019 een circulair uitvoeringsprogramma vastgesteld, voor
de uitvoering waarvan een duurzaamheidsfonds is gecreëerd van € 1 miljoen voor de (co)financiering van
concrete activiteiten en projecten. En structurele middelen in de begroting zijn al verhoogd.
Presentatie saldi begroting en meerjarenraming
Sinds 1 juli 2013 legt de Gemeentewet de raad op om een begroting vast te stellen die een structureel en
reëel evenwicht heeft. De raad kan daarvan afwijken als hetaannemelijk is dat dit evenwicht in de
periode van de meerjarenraming zal worden bereikt. Ais toezichthouder zijn wij verplicht om de
begrotingen van de gemeenten te beoordelen op het structureel en reëel saldo. En net als de raad
moeten wij kijken of de meerjarenraming een structureel en reëel evenwicht laat zien, als de begroting
dat niet heeft. Deze saldi zijn bepalend voor de vorm van toezicht.
Gelet op de opdracht aan de raad in de Gemeentewet, vinden wij het niet meer dan logisch dat elke
begroting en meerjarenraming ook deze saldi laten zien. Wij constateren dat uw meerjarenbegroting
2020-2023 dit overzicht bevat, maar gezien het belang van het sturen op het structureel en reëel saldo,
adviseren wij u om dit overzicht een meer prominente positie in uw (meerjaren)begroting te geven.
Onderhoud accommodaties
Bij het onderhoud aan gemeentelijke accommodaties spelen naast het beschikken over een actueel
beheer- en onderhoudsplan en voldoende budget ook vragen als het (door de gemeente) in stand
houden van de accommodaties. Door demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, ontgroening en
bevolkingsdaling, maar ook door veranderende behoeften en mogelijkheden verandert de vraag naar
accommodaties. Daardoor nemen de lasten van de accommodaties voor gemeenten vaak toe.
Dit dwingt gemeenten om na te gaan denken over wat voor soort en hoeveel accommodaties er in de
toekomst moeten zijn. Hierover wordt vaak langdurig met gebruikers, verenigingen en inwoners
gesproken. Gedurende dit proces wordt het onderhoud vaak beperkt om te voorkomen dat er veel wordt
uitgegeven aan accommodaties die na de besluitvorming eventueel worden afgestoten of gesloopt. Maar
er is in die periode ook weinig onderhoud aan accommodaties die na besluitvorming wei in stand worden
gehouden. Hierdoor ontstaat achterstallig onderhoud en mogelijk zelfs kapitaalvernietiging.
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In deze processen moeten gemeenten een balans vinden tussen de tijd die nodig is om met alle
betrokkenen tot een goed en breed gedragen besluit te komen en de noodzaak om accommodaties op
tijd te onderhouden.
Tot slot merken wij nog het volgende op.
Bestuursakkoord provincie Limburg met gemeente Venio
De provincie Limburg heeft een bestuurlijk akkoord met de gemeente VenIo gesloten, gericht op het weer
'gezond maken' van de financiële positie van Venlo. Hierdoor kunnen de risico's binnen enkele majeure
projecten (plus een aantal andere actuele dossiers) voor de gemeente behoorlijk worden beperkt.
Financiële verdiepingsonderzoeken 2020 bij gemeenten in Parkstad Limburg en de Westelijke
Mijnstreek
We voeren één keer in de vier jaar een verdiepingsonderzoek bij een gemeente uit. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek dat in een rapport vastligt, besluiten wij of de gemeente voor vier jaar
repressief toezicht kan krijgen.
In 2020 gaan we de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de gemeenten in Parkstad
Limburg en de WestelijkeMijnstreek op deze manier onderzoeken.
Een afschrift van deze brief hebben wij aan het college van uw gemeente gestuurd.
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoudvan dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besiuit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van
Limburg, Juridische Zaken en inkoop, team Rechtsbescherming: Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.iimbura.nl en klik vervoigens op de button 'e-lokef.
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