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Wij hebben u in december 2020 geïnformeerd over het toezichtregime
dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het financieel toezicht
(repressief). Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze
reguliere analyse over de financiële positie van uw gemeente. Aandacht
is hierbij besteed aan de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico’s,
de staat van het onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid,
het begrotingsevenwicht, de meerjarenraming en aan de jaarrekening
201 9. Daarnaast is er op ambtelijk niveau, voor verificatie van de
gegevens, contact geweest met medewerkers uit uw gemeente.

Uw kenmerk

Wij hebben geconstateerd dat het gevormde beeld over het
begrotingsevenwicht tijdens de analyse van het toezichtregime wordt
bevestigd.
Verder hebben wij begrepen dat u voor de periode vanaf 2022 nog wel
maatregelen dient te treffen om een sluitende (meerjaren)begroting te
kunnen blijven realiseren. Wij gaan ervan uit dat u - als hoogste orgaan
binnen de gemeente - uw verantwoordelijkheid neemt om het
structurele en reëel evenwicht bij de begroting 2022 e.v. te borgen. Wij
zijn benieuwd naar de resultaten van dit traject en zullen in de
komende periode de voortgang ervan met belangstelling volgen.
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.
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.

1319522/161 1621

