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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE(LEDEN)                                 Art. 34 RvO 
 
            
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
Datum: 6 januari 2020 
Onderwerp: brief provincie financieel toezicht begroting 2020 
 
Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  
 
Graag zouden we duiding zien van een aantal opmerkingen die de provincie maakt in haar brief van 18 december 2019 
(ingekomen stuk 26, RV 23 januari 2020) m.b.t. onze begroting 2020 en wel in het bijzonder over onderstaande passages: 
 
[pag 2] Wij gaan in ons oordeel uit van de cijfers: 
• Exclusief de verlaagde indexering die als bezuiniging in de begroting en meerjarenraming is verwerkt. Deze zien wij als 
een kaasschaafmethode, en is daarom niet reëel. Bijstelling betreft voor 2020 € -247.000, 2021 € -478.300,2022 € 779.100 
en 2023 € -1,1 mln. 
• Waarin voor € 161.000 aan reservemutaties, die u in uw begroting heeft aangemerkt als structurele mutaties, zijn 
beschouwd als incidentele mutaties. Reservemutaties zijn in de regel naar aard incidentele baten en lasten. In de 
meerjarenraming betreft dit respectievelijk een positieve bijstelling van € 709.000, € 226.000 en € 345.000. 
 
1. Klopt het dat de verlaging van de indexering (meerjarig) niet reëel is, en zo ja op welke manier denkt het college dit op 
te kunnen vangen? 
 
[pag 4] Op 30 augustus 2018 is de nieuwe notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV 
vastgesteld. In deze nieuwe notitie is een nadere duiding gegeven aan de begrippen structureel en incidenteel. In principe 
zijn alle mutaties in reserves incidenteel van aard. In uw begroting is een aantal structurele toevoegingen en onttrekkingen 
opgenomen waarvan wij niet direct kunnen vaststellen of deze daadwerkelijk structureel van aard zijn. 
 
2. Zijn deze mutaties naar uw oordeel juist in de (meerjaren)begroting verwerkt? Zo niet, kan dan de consequenties in 
beeld worden gebracht? 

 
Toelichting: 
De begroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad. Cijfers dienen helder te zijn voor 
een goed beeld van de financiële huishouding van de gemeente. In de brief geeft de provincie een 
aantal mogelijke knelpunten die van belang zijn in meerjarig perspectief. 
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