
11-01-2013:  Provinciaal toezicht 

Repressief of preventief? 

Eind december kreeg de gemeente Heusden een brief van de provincie. In die brief schreef de 
provincie dat men de begroting 2013 inclusief de meerjarenbegroting beoordeeld  had. Het college 
van Gedeputeerde Staten komt tot de conclusie dat de begroting van onze gemeente structureel niet 
sluitend was. Verrassend want wij waren nou juist tot de conclusie gekomen dat de begroting wel 
sluitend was, sterker nog, voor het eerst sinds jaren waren alle jaarschijven in de meerjarenbegroting 
voorzien van een positief saldo. De provincie oordeelde echter anders maar schreef er wel bij dat 
voldoende aannemelijk was gemaakt dat er op termijn toch wel sprake was van een evenwichtige 
begroting. Preventief toezicht acht men dan ook niet nodig; Heusden valt zoals bijna alle gemeenten 
onder het repressieve toezicht (dus achteraf). Zo erg was het dus kennelijk allemaal niet. 

Deze week verscheen een memo van het college van Heusden met een reactie op de provinciale 
brief. In dat memo worden de negatieve bijstellingen die de provincie wilde aanbrengen op een rijtje 
gezet. Ik zal niet alle onderwerpen uit dat memo hier gaan behandelen, maar op een tweetal 
aspecten wil ik toch wel ingaan. Allereerst heeft de gemeenteraad in de meerjarenbegroting allerlei 
bezuinigingsmaatregelen genomen om tot een evenwichtig resultaat te komen. Daarbij zijn niet alle 
bezuinigingen concreet ingevuld. Taakstellingen noemen we dat. Zo zijn er voor de komende jaren 
aanzienlijke taakstellingen opgenomen voor  de personeelskosten, uitgaven op subsidies en 
groenvoorziening. De provincie rekent die taakstellingen niet mee omdat ze niet onderbouwd zijn 
met raadsbesluiten. Puur formeel gezien zal de provincie natuurlijk wel gelijk hebben en in die zin 
moet men die opmerking ook wel maken. Maar materieel gezien worden die taakstellingen wel 
degelijk gerealiseerd, sterker nog, sommigen zijn al gerealiseerd. Over de taakstellende bezuiniging 
bij subsidies wilde de gemeenteraad zelf eerst een discussie voeren; dus die invulling moet nog 
komen. En ja, als je geplande bezuinigingen niet meetelt, dan krijg je al snel een begroting die niet 
sluitend is. 

De provincie maakt ook nog een opmerking over de risico’s in de grondexploitatie. Men wil graag dat 
de gemeente met ingang van de jaarrekening 2012 meer expliciete informatie hierover opneemt 
(opvallend dat men deze opmerking maakt n.a.v. de begroting en niet n.a.v. de jaarrekening 2011, 
maar goed). Ook dat blijkt na overleg met de provincie een loze kreet te zijn. Elk jaar wordt bij de 
vaststelling van de jaarrekening de grondexploitatie opnieuw doorgerekend en worden risico’s 
afgedekt d.m.v. verliesvoorzieningen. De gemeenteraad krijgt daar inzicht in via een uitvoerig 
boekwerk dat elk jaar weer ter inzage wordt gelegd ten tijde van de behandeling van de jaarrekening. 
De provincie geeft nu (na overleg) aan dat dit boekwerk inderdaad aan alle eisen voldoet. 

De brief van de provincie blijkt dus een storm in een glas water. Men maakt allerlei bemerkingen, zet 
de gemeente daarbij in een kwaad daglicht en na overleg met het college blijkt er niets aan de hand 
te zijn. Wellicht wordt het tijd dat de provincie de zaken omdraait: eerst het overleg met de 
gemeente voeren en als het nodig is, dan kan die brief alsnog geschreven worden. 
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