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Portefeuille(s):                     Financiën 

Contactpersoon:                  P.J. Vonk BEc (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C 
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Onderwerp: Toezichtbeslissing begroting 2020-2023  

 

   De raad besluit: 
 
   In te stemmen met bijgaande reactie namens de raad op de brief van de provincie Utrecht 
   ‘beoordeling begroting 2020’. 

 
 

Inleiding:  

Op 18 december jl. heeft de provincie Utrecht in het kader van het financieel toezicht een besluit 
genomen met betrekking tot het in te stellen toezichtregime voor het begrotingsjaar 2020.  
 
De provincie Utrecht heeft beoordeeld dat de programmabegroting 2020 van de gemeente 
Oudewater structureel en reëel in evenwicht is. Daarmee komt de gemeente Oudewater in 
aanmerking voor het reguliere repressieve toezicht.  
 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikelen 189 en 191 van de Gemeentewet.  

Beoogd effect: 

Door het besluit van de provincie Utrecht kunnen de afgesproken resultaten/inspanningen worden 
gerealiseerd.   
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Argumenten: 

De provincie Utrecht heeft beoordeeld dat de begroting 2020 structureel en reëel in evenwicht is. Dit 
argument is de belangrijkste basis om in aanmerking te komen voor het repressief toezicht. De 
provincie vraagt in haar brief om een reactie van de raad vóór 1 mei 2020 met daarin de concreet te 
nemen maatregelen voor het behoud van het financieel evenwicht. De bijgaande conceptreactie 
wordt daarom voorgelegd aan de raad.  
 

Kanttekeningen: 

De provincie constateert in haar brief dat de (meerjaren) begroting nipt sluitend is als gevolg van 
diverse ombuigingsmaatregelen en een extra OZB verhoging voor 2020. De provincie maakt zich 
mede zorgen gezien de financiële rekening resultaten over de afgelopen jaren en de vermindering 
van de vermogenspositie.  
 
Hoewel het college verheugd is dat de provincie heeft geoordeeld dat de begroting 2020 structureel 
en reëel in evenwicht is, begrijpen wij de kanttekeningen van de provincie. Met elkaar, raad en 
college, werken wij hard aan het verbeteren van de financiële positie en het financieel bewustzijn, 
vanuit een transparante (financiële) informatievoorziening. De kanttekeningen hebben daarbij zeker 
de aandacht en op de reguliere P&C momenten zullen wij deze monitoren, waarbij uiteraard een 
sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 het uitgangspunt is. 
  

Financiën: 

Niet van toepassing. 

Uitvoering: 

De reactie aan de provincie zal na besluitvorming van de raad door de griffie worden verzonden. In 
de reguliere P&C documenten zullen de aandachtspunten van de provincie worden gemonitord. 

Communicatie: 

Niet van toepassing. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Vaststelling van de begroting 2020 door de gemeenteraad van Oudewater. 

Bijlagen: 

- Brief van 18 december 2019 van de provincie Utrecht “beoordeling begroting 2020” 
- Concept-reactie van de gemeenteraad aan de provincie Utrecht, Corsanummer: 20U.05260 
- Raadsbesluit, Corsanummer: 20R.00305 
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