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U heeft uw begroting 2022 aan ons toegestuurd. Gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 6 Wgrjo.

artikel 203 Gemeentewet hebben wij uw begroting beoordeeld. Daarbij hebben wij ook de

toezending van de door u vastgestelde jaarrekening 2020 betrokken.

Oordeel:

De begroting 2022 is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. De begroting 2022 en ook

de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen behoeven daarmee geen goedkeuring van

Gedeputeerde Staten. Dit betekent dat uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2022 onder

repressieftoezicht staat. Dit is de lichtste vorm van toezicht.

Aandachtspunt:

Naar aanleiding van onze analyse van uw begroting geven wij de volgende aandachtspunten aan u

mee:

Weerstandsvermogen

In de bijlage bij deze brief vindt u een nadere toelichting.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren en gaan ervan uit dat u onze brief dan wel

de inhoud daarvan deelt met de colleges en raden van de deelnemende gemeenten aan uw

gemeenschappelijke regeling.
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Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze brief?
Neem dan contact op met het provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

Hoogachtend,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Jürgen Rau

Teammanager Interbestuurlijk Toezicht

Bij Iage(n):

Aandachtspunten provinciaal toezicht

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.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u

DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nI/bezwaren 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.rechtsDraak.nI.

Eprovincie
Gelderland



Datum

i november 2021

Zaaknummer

2021-006116

Blad

3 van 3

Bijlage

Weerstandsvermogen

Dein de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen risico’s zijn becijferd op
€7,7 mln. Hier staat op dit moment een beschikbare weerstandscapaciteit tegenover van € 2,6 mln.
Deze beschikbare capaciteit voldoet niet aan het risicoprofïel en de daaraan door u zelf gestelde
minimumnorm. Wij hebben geconstateerd dat in de begroting en meerjarenramingen de
weerstandscapaciteit jaarlijks zal worden versterkt maar vooralsnog onvoldoende blijft. Dit zou
kunnen betekenen dat de deelnemende gemeenten hiervoor eventueel aangesproken zouden
kunnen worden. Wij adviseren u een zodanig weerstandsbeleid te voeren zodat uw
weerstandscapaciteit binnen de meerjarentermijn weer aan uw eigen norm gaat voldoen.
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