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Geachte leden van de raad, 
 
Met deze brief informeren wij u over de vorm van financieel toezicht die wij voor 
2020 voor uw gemeente hebben ingesteld. Wij geven u in deze brief een korte 
toelichting op ons besluit. Naar aanleiding van de beoordeling van de door uw 
raad vastgestelde begroting geven wij een aandachtspunt aan u mee. In de 
bijlage bij deze brief lichten wij dit aandachtspunt nader toe en vindt u tevens 
onze jaarlijkse risicobeoordeling van de financiële positie van uw gemeente. 
 
Wij adviseren u de opmerkingen uit de toelichting op ons besluit en ook het door 
ons genoemde aandachtspunt mee te nemen in uw financiële cyclus. 
 
Toezichtvorm 
Zowel de begroting 2020 als de meerjarenraming zijn naar ons oordeel 
structureel en reëel in evenwicht. Uw gemeente voldoet aan de voorwaarden van 
de Gemeentewet voor repressief toezicht. Wij hebben daarom besloten uw 
gemeente voor het jaar 2020 onder repressief toezicht te stellen. Dit is de minst 
belastende vorm van toezicht.  
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Toelichting 

In de grafiek hiernaast ziet u het 
verloop van uw 
(meerjaren)begroting. De blauwe 
kolommen geven de saldi weer, 
zoals die door u zijn vastgesteld. 
De groene kolommen bevatten de 
door ons becijferde reële en 
structurele uitkomsten. Wij 
corrigeren de saldi uit uw begroting 
voor incidentele en naar ons 
oordeel niet reële posten en 
toetsen in hoeverre de structurele 
lasten zijn gedekt met structurele 
reële baten, om de houdbaarheid 
van de gemeentefinanciën te 

toetsen.  Alle jaren hebben in uw begroting een positief saldo. Uit 
voorzichtigheidsoogpunt heeft u de extra jeugdzorgmiddelen nog niet begroot 
voor 2022 en 2023. Mochten deze middelen daadwerkelijk worden toegekend 
door het Rijk, zal dit een positief effect hebben op het begrotingsresultaat van 
2022 en 2023 en loopt u geen financieel risico mochten de extra middelen niet 
worden toegekend. 
 
Ondanks dat u alle jaren een positief saldo laat zien, gaat het niet om grote 
bedragen waarmee u de begrotingsjaren sluit. Om die reden raden wij u aan 
eventuele financiële tegenvallers proactief te beantwoorden met de juiste 
maatregelen zodat uw financiële positie niet verslechtert. 
  
Aandachtspunt en motivering 
Naar aanleiding van uw begroting wijzen we u op het volgende punt: 
 Meerjarig structureel evenwicht en uitbreiding ambtelijke capaciteit 

 
In de bijlage vindt u een toelichting op bovengenoemd aandachtspunt. 
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Meer informatie? 
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief of over ons financieel toezicht? 
Graag geven wij op uw uitnodiging een nadere toelichting of presentatie. 
Neem hiervoor contact op met uw adviseur gemeentefinanciën via het 
provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
 
 
 
John Berends Pieter Hilhorst 
Commissaris van de Koning Secretaris 
 
 
Voor deze beoordeling geldt: 
Gemeentewet, artikel 189 en artikel 203 
  
Afschrift: 
Het college van B&W van de gemeente Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ  

SCHERPENZEEL GLD 
  

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw 
bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op 
www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. 
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie 
www.rechtspraak.nl.  
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Bijlage 
 
Aandachtspunten naar aanleiding van uw begroting 2020 
 
Structureel evenwicht en uitbreiding ambtelijke capaciteit 
In uw begroting zijn de personele lasten voor de noodzakelijke uitbreiding van de 
ambtelijke capaciteit in de jaren 2020 en 2021 incidenteel gedekt vanuit de 
algemene reserve. De personele lasten zijn door u voor deze jaren als incidenteel 
aangemerkt. Conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en 
verantwoording gemeenten en provincies (BBV) gaat het hier echter om 
structurele lasten, waarvoor u als zelfstandige gemeente structurele dekking moet 
hebben. Gezien het bestuurlijke traject over de toekomst van gemeente 
Scherpenzeel hebben we dit niet gecorrigeerd op voorwaarde dat u vanaf 2022 
structurele dekking vindt voor de uitbreiding van de noodzakelijke ambtelijke 
capaciteit van 11 FTE ter hoogte van € 1,2 miljoen voor de ‘basis op orde’ en 
additioneel € 0,4 miljoen voor de uitvoering van de ambities uit de toekomstvisie 
2030. In de kadernota 2021 verwachten wij hier een definitieve uitwerking van in 
navolging van de bestuurlijke afspraken die wij op 6 februari 2020 met u hebben 
gedeeld.  
  
De gemeente Scherpenzeel heeft in vergelijking met gemeenten uit de 
grootteklasse 0 tot 20.000 inwoners (19% in 2018)1  een hoog percentage voor 
externe inhuur. De gerealiseerde inhuur was in 2018 22% van de totale loonsom. 
Door de structurele dekking voor de uitbreiding van de ambtelijke capaciteit 
verwachten wij dat u de externe inhuur omlaag kunt gaan brengen.   
 
Risicobeoordeling van uw financiële positie 
 
Wij hebben een risicobeoordeling gemaakt van de financiële positie van uw 
gemeente op basis van vijf financiële kengetallen. Deze sluiten aan bij de 
zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig zijn uit onder meer de stresstest 
voor 100.000+ gemeenten.  
 

                                          
1 A&O fonds gemeenten (2019), Personeelsmonitor Gemeenten 2018. p. 28.  
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In onderstaande tabel ziet u de kengetallen voor uw gemeente. De waarden zijn 
ingedeeld in de categorieën A, B en C. Categorie A is het minst risicovol en 
categorie C het meest risicovol. De corresponderende categorieën van uw 

gemeente zijn gekleurd weergegeven. 

Gelders 
gemiddelde

Waarde 
kengetal

Categorie A Categorie B Categorie C

30% 57% >50% 20-50% <20%
10% 2% <20% 20-35% >35%

0,21% 0,20%
0,38% 0,80%
103% 112% <95% 95-105% >105%
208% 366% >100% 80-100% <80%

Begr en MJR 
< 0%

Kengetal

1. Solvabiliteitsratio
2. Grondexploitatie
3a. Structurele exploitatieruimte Begr
3b. Structurele exploitatieruimte MJR
4. Belastingcapaciteit

Begr en MJR 
> 0%

Begr of MJR 
> 0%

5. Weerstandsvermogen


