
 
Van: *********************** 
Verzonden: zondag 6 december 2020 22:02 
Aan: **************************** 
CC: ************** 
Onderwerp: Traject van preventief toezicht begroting 2021 gemeente Goirle 

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van de op 13 november 2020 ingezonden begroting 2021 delen wij u het volgende 

mede. 

 

Hoewel de begroting 2021 sluitend is ingediend, is het op grond van het Gemeenschappelijk 

Financieel Toezichtkader 2020 Gemeenten voor ons noodzakelijk een aantal, hierna vermelde, 

negatieve bijstellingen door te voeren. De begroting 2021 kan na verwerking van deze bijstellingen 

door ons niet als structureel en reëel sluitend worden aangemerkt. Indien voor het gesignaleerde 

tekort geen structurele dekkingsmiddelen alsnog voor 18 december 2020 door de raad worden 

vastgesteld, zullen wij definitief oordelen dat de begroting 2021 niet structureel en reëel in evenwicht 

is en gedeputeerde staten voorstellen de gemeente Goirle onder preventief toezicht te plaatsen.  

 

Bijgesteld begrotingssaldo 2021 

De volgende bijstellingen resulteren naar ons oordeel tot een negatief saldo voor het begrotingsjaar 

2021: 

• Gepresenteerd structureel begrotingssaldo                              +          €     3.390 

• Verhoging doelstelling LOT (i.v.m. amendement)                       -/-         € 250.000 

• Diverse ten onrechte als incidenteel aangemerkte lasten            -/-         € 121.000 

• Positieve correctie kapitaallasten (her)investeringen                   +          €   40.000 

• Bijgesteld (negatief) saldo 2021                                                -/-         € 327.610   

 

De meerjarenraming 2022 – 2024 vertoont in alle jaren een (fors) negatief saldo. Daarmee is het voor 

ons niet aannemelijk dat het structureel en reëel evenwicht bereikt wordt in uiterlijk de laatste jaarschijf 

(2024) van de meerjarenraming. 

 

Via het informeel traject van preventief toezicht bieden wij u de mogelijkheid om zelf het initiatief te 

nemen dit bij de raad kenbaar te maken. Inmiddels heeft er op 2 december 2020 al een overleg 

plaatsgevonden met wethouder financiën, de heer Johan Swaans, en uw beleidsmedewerker 

financiën, de heer Jacques Hoefmans. De heer Johan Swaans heeft tijdens dit overleg aangegeven, 

dat het college graag van de gelegenheid gebruik maakt om de raad voorstellen te doen om alsnog tot 

een begroting 2021 te komen die structureel en reëel in evenwicht is. 

 

Wij adviseren u de (concept)aanvullende voorstellen voor aanbieding aan de raad aan ons voor te 

leggen. Wij kunnen dan voorafgaande aan de raadsvergadering aan u meedelen of de voorstellen ook 

naar ons oordeel leiden tot structureel en reëel evenwicht van het begrotingsjaar. 

 

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft over deze mail dan hoor ik dat graag van u. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

**************** 
Coördinator Financieel Toezicht 



Provincie Noord-Brabant 
Programma Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

************* 
“Interbestuurlijk toezicht: samen werken aan een sterk openbaar bestuur.” 

 

 

 

 

 
Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC  ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 6812812 | 

Fax 073 6807680 | contact | Twitter: @brabant | www.brabant.nl 

 

Meer weten over de provincie Noord-Brabant? 

Volg op Instagram: www.instagram.com/provincienoordbrabant  
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