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Financieel toezicht 2018

Beste leden van de raad,
Met deze brief informeren wij u over de vorm van toezicht die in 2018 geldt voor Beuningen.
Ook beoordelen we de totale financiële positie van uw gemeente.
Toezichtvorm
Uw gemeente voldoet aan de voorwaarden van de Gemeentewet voor repressief toezicht. Dit is de
minst belastende vorm van toezicht. Zowel de begroting 2018 als de meerjarenraming zijn naar ons
oordeel structureel en reëel in evenwicht.
Per 1 januari 2018 is er weliswaar nog sprake van een negatieve algemene reserve, maar deze zal,
volgens prognose, binnen de meerjarentermijn zijn aangezuiverd.
Aandachtspunten
Uw begroting is voor ons aanleiding opmerkingen te plaatsen bij het volgende:
Herstelplan
Bij brief van 13 december 2016, zaaknummer 2016-16746, hebben wij u bericht dat het preventief
financieel toezicht op uw gemeente, van toepassing vanaf 1 januari 2012, per 1 januari 2017 wordt
beëindigd. In een onderhoud van gedeputeerde Jan Markink met een afvaardiging van uw raad op 2
december 2016 was dit al meegedeeld. In dit onderhoud is onder meer afgesproken dat u incidentele
financiële meevallers blijft inzetten voor het versneld inlopen van de geleden verliezen en dat u niet
tornt aan het eerder door u vastgestelde herstelplan. In de hiervoor genoemde brief hebben wij deze
afspraak bevestigd. Wij constateren dat u in deze begroting de planmatige aflossing vanaf 2018 met
C 366.000 structureel heeft verlaagd en in 2018 éénmalig met C 375.000 extra ter dekking van
uitgaven voor groenonderhoud en verbouwing dorpshuis Paulus. Aanpassing van het
herstelprogramma is niet in overeenstemming met de gemaakte afspraak.
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Precariobelasting
Met ingang van 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan precariobelasting te heffen op
ondergrondse kabels en leidingen. In onze brief van 11 april 2017 met kenmerk 2017-005577 hebben
wij u geadviseerd in uw begroting 2018-2021 hier al rekening mee te houden. Dit kan bijvoorbeeld
door (een deel van) de baten te gebruiken voor het dekken van incidentele lasten. Wij constateren dat
u in deze begroting voor alle 4 járen de baten (C426.000 per jaar) inzet voor het dekken van
structurele lasten. In de begroting 2019-2022 zal in de laatste jaarschijf de inkomst vervallen. Wij
adviseren dringend in die begroting .een afbouwscenario op te nemen, zodat grote schommelingen in
de jaarsaldi worden voorkomen,. - .
We gaan ervan úit dát ťrde opmerkingen meeneemt in uw financiële cyclus en weer invulling geeft
aan de eerder gemaakte afspraken met betrekking tot het herstelplan. Op die manier zorgt u ervoor
dat u zo snel mogelijke groeit naar ëėn solide financiële positie.
Oordeel over de financiële positie
Op basis van de uitgangspunten van het “Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019" kennen
wij aan uw totale financiële positie een oordeel toe. Dit oordeel is gebaseerd op vijf financiële
kengetallen. In onderstaande tabel ziet u de kengetallen en het oordeel voor uw gemeente. De
waarden van uw gemeente zijn gekleurd weergegeven.
De waarden zijn ingedeeld in de categorieën A, B en C. Categorie A is het minst risicovol en categorie
C het meest.
Kengetal

Gelders
gemiddelde

Waarde
kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

20-50O/O
20-35O/O

«20O/O

1. Solvabiliteitsratio

340Zo

OO/o

^ōOo/o

2. Grondexploitatie

1507o

380/0

«200/0

3a. Structurele exploitatieruimte Begr

0,720/0

0,200/0

3b. Structurele exploitatieruimte MJR

1,060/0

0,800/0

> 00Zo

> OO/o

« Oo/o

4. Belastingcapaciteit

IOO0/0

1130/0

«950Zo

95-105O/O

»1050/0

5. Weerstandsvermogen

2760/0

-30/0

^OQo/o

8O-IOO0/0

«800/0

Totaaloordeel over de financiële positie van uw gemeente:

^50/0
Begr en MJR Begr of MJR Begren MJR

©srasdâāOlMl®

Begr = begroting (2018) MJR = laatste jaar meerjarenraming (2021);
Het Gelders gemiddelde is berekend op basis van de door de gemeenten in hun begroting 2018-2021
opgenomen kengetallen.

Het totaaloordeel sluit aan bij de eerdere opmerkingen in deze brief. Eerst wanneer er sprake is van
een structureel sluitende begroting en meerjarenbegroting en van een voldoende
weerstandsvermogen kan sprake zijn van een positiever totaaloordeel.
Het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 beschrijft hoe beoordelingen tot stand
komen. Wilt u meer weten over dit programma? Kijk daarvoor op www.gelderland.nl/ibt.
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Meer informatie?
Wilt u een toelichting op deze brief? Op verzoek verzorgen wij een presentatie over uw financiële
positie. Tijdens deze presentatie vertellen wij u meer over financieel toezicht in het algemeen. Ook is
er ruimte om vragen te stellen. Neem hiervoor contact op met Dick Schuurman via telefoonnummer
026 - 359 98 74.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris
van de Koning

secretaris

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief
duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland (Postbus 9030, 6800 ĒM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te
treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een
bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie
kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht
kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op
www.rechtspraak.nl.
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website
van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet
eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het
Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Voor deze beoordeling geldt:
« Gemeentewet, artikel 189 en artikel 203.
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