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Van: @gelderland.nl>
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 10:26
Aan:
Onderwerp: RE: Concept toezichtsbrief Begroting 2020 Scherpenzeel 
Bijlagen: Scherpenzeel begrotingsbrief 2020 defintief.docx; Scherpenzeel begroting 

2020.xlsx

Dag , 
 
Bedankt voor je reactie. In antwoord op je vragen en opmerkingen: 
 

‐ Pagina 2: We vroegen ons af wat het verschil in vastgesteld en structureel saldo in jaarschijf 2020 heeft 
veroorzaakt 

 
Dit komt doordat wij corrigeren op incidentele baten en lasten. Incidentele baten en worden negatief gecorrigeerd 
voor het structurele saldo, incidentele lasten worden positief gecorrigeerd voor het structurele saldo. Ik heb voor de 
volledigheid ons Excel model bijgevoegd. Dan kun je dat zien op het tabblad incidentele posten. 
 
Pagina 2: Rechts naast de grafiek aan de onderkant mag tussen jaren en hebben het woord “zijn” weg 
 
Terecht punt, dit verwijdert. Dank voor de aanvulling. 
 
Pagina 5: Hierin staat vermeld dat we, zoals ook besproken, de dekking van 2022 structureel moeten hebben, in de 
andere brief van de provincie staat echter 2021. Volgens mij staat het in jouw brief wel goed, dat is ook wat volgens 
mij destijds met   afgestemd was. 
 
In de andere brief staat dat uit de kadernota naar voren moet komen dat de structurele dekking vanaf 2021 geregeld 
moet zijn in de zin van dat uit de meerjarenraming duidelijk moet zijn dat het vanaf 2022 structureel gedekt is. Dat 
betekent dus dat er geen PM posten meer horen voor 
te komen bij de bedragen voor die jaren en dat ook bijvoorbeeld de belastingcapaciteit voor die jaren niet op PM 
wordt gezet. Ook betekent het dat we verwachten dat het college al in 2020 en 2021 de plannen ten uitvoering brengt, 
waarmee de structurele personeelslasten vanaf 2022 structureel gedekt kunnen worden. 
Er zullen dus ook in het kader van het ingroeien naar structurele dekking in 2022 in de tussentijd voldoende 
inkomstenverhogende maatregelen en/of ombuigingen gerealiseerd moeten gaan worden, zodat het in 2022 ook 
daadwerkelijk structureel gedekt kan gaan worden. We verwachten dat de kadernota daar ook duidelijkheid in schept. 
 

‐ Meerdere pagina’s: Dat datum staat nog vermeld op 21 januari 2020, op de eerste pagina staat wel een 
actuele 

Terecht punt, data aangepast naar 3 maart. De dag van vaststelling door GS. 
 
Zie aangepaste brief en Excel in de bijlage, 
 
Groeten , 
 
 

 
Financieel toezichthouder gemeenten 
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Van:  @scherpenzeel.nl>  
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 08:45 
Aan:  @gelderland.nl> 
Onderwerp: RE: Concept toezichtsbrief Begroting 2020 Scherpenzeel  
 
Goedemorgen  , 
 
Nog bedankt voor het toesturen en de uitgebreide toelichting afgelopen vrijdag. 
Ik heb bij het MT jullie verzoek neergelegd om de Kadernota z.s.m. met jullie te delen. Uitgangspositie zal als 
verwacht inderdaad wel het moment van vaststelling door het college zijn. Echter zou er misschien met de 
maandelijkse updates vanuit ons college naar de provincie wellicht wel al wat duidelijk gaan worden de komende 
tijd.  
 
Betreffende de Staat B: Dat gaat zo snel mogelijk opgepakt worden, de financieel adviseur die verantwoordelijk is 
voor Bedrijfsvoering gaat dat samen met P&O oppakken.  
 
Dan de brief: Duidelijk verhaal wat ons betreft, wel een paar kleine vragen/opmerkingen: 
 

‐ Pagina 2: We vroegen ons af wat het verschil in vastgesteld en structureel saldo in jaarschijf 2020 heeft 
veroorzaakt 

‐ Pagina 2: Rechts naast de grafiek aan de onderkant mag tussen jaren en hebben het woord “zijn” weg 
‐ Pagina 5: Hierin staat vermeld dat we, zoals ook besproken, de dekking van 2022 structureel moeten 

hebben, in de andere brief van de provincie staat echter 2021. Volgens mij staat het in jouw brief wel goed, 
dat is ook wat volgens mij destijds met   afgestemd was.  

‐ Meerdere pagina’s: Dat datum staat nog vermeld op 21 januari 2020, op de eerste pagina staat wel een 
actuele 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsmedewerker Financiën│ afdeling Bedrijfsvoering  
(even weken: ma t/m do | oneven weken: ma t/m vr) 
Tel. (033) 277 23 24 
 
Volg de gemeente Scherpenzeel op: 
 

 
 
 
 

Van:  @gelderland.nl>  
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 13:26 
Aan:  @scherpenzeel.nl> 
CC:  @gelderland.nl>;  @gelderland.nl> 
Onderwerp: Concept toezichtsbrief Begroting 2020 Scherpenzeel  
 
Goedemiddag , 
 
Op 3 maart a.s. worden door GS de toezichtbrieven 2020 vastgesteld. Zoals gebruikelijk stem ik de toezichtbrief 
vooraf met je af. 
Als er zaken niet kloppen of mocht je vragen hebben, laat het dan even weten. 
 
Komende donderdag 13 februari wordt jullie brief gereedgemaakt voor aanlevering bij GS en de bespreking met Jan 
Markink in het P beraad van 17  
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februari a.s. 
 
Zoals zojuist telefonisch besproken ontvangen wij graag z.s.m. de kadernota 2021 als deze gedeeld kan worden en 
verder gaan we de formatie en bezetting monitoren middels een Staat B personeel.  
 
Zie als voorbeeldje:  
 
https://begroting2018.groningen.nl/p17476/staat-b-personeelskosten 
 
We hebben nog wel even contact over het definitieve format voor de monitoring van de formatie en bezetting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Financieel toezichthouder gemeenten 
 
| tel  sms of whatsapp  | @gelderland.nl | www.gelderland.nl 
werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag 
 

 
 
 
Disclaimer  

Disclaimer  




