
I - -- .

Provincie Noord-Brabant

De raad van de gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA VLIJMEN

Onderwerp
Begroting 2019

Geachte raadsleden,

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken
goed uitvoeren, dragenwe bij aan een bestendig en veilig Brabant met een
sterk openbaarbestuur. Een bestuurwaar de inwoners op kunnenvertrouwen.
Respect voor de eigen verantwoordelijkheidvan besturenen raden is het

uitgangspunt.

FinancieelToezicht
In deze brief informerenwij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel
toezicht.

Uw gemeente heeft de verantwoordelijkheidom een begroting vast te stellen die
structureelen reeel in evenwicht is. leder jaar besluitenwij, op grond van artikel
203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of uw gemeentevoor het komende
begrotingsjaaronder repressief of preventief toezicht valt. Hiermee dragen wij
bij aan het voorkomen dat uw gemeente een structureeltekort op de begroting
krijgt, wat u mogelijk zelf niet kunt oplossen.

Criteriawaaraanwij toetsen
Wij hebben uw begroting 2019 beoordeeld volgens de methodiek van
risicogericht en proportioneelfinancieel toezicht. In onze factsheet 'financieel
toezicht' is hier meer over te lezen. Hierbij hebben wij ook de uitkomstenvan de
jaarrekening 2017 betrokken. Over een aantal belangrijke toetsingsaspectenen

ontwikkelingen over het financieel toezicht hebbenwij u in de brief van 11 april
2018, kenmerkC2225139/4343738,ge·informeerd.

Oordeel
De door u vastgestelde begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming
2020-2022 hebben wij tijdig ontvangen.Wij zijn van oordeel dat de begroting
2019 structureelen reeel in evenwicht is. Voor uw gemeente is daarom voor het
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begrotingsjaar 2019 het normaal geldend repressieftoezicht van kracht. Hierbij
behoort dat u begrotingswijzigingen 2019 binnen twee weken na vaststelling
alleen ter kennisnameaan ons inzendt.

Op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT 2016-2019 beoordelen wij uw
begroting als 'Voldoet'. Uw gemeente krijgt de kleur 'groen' op de kaart, die
wij in april 2019 op onze websitewww.brabant.nl/financieeltoezichtzullen
publiceren.

Toezichtbevindingen
Uw begroting is alleen beperkt onderzocht, omdat dit onderzoek ons een
voldoende compleet beeld gaf. Uit dit beeld blijkt dat uw begroting 2019
voldoetaan het wettelijk criteriumvan structureelen reeel evenwicht. Doordat
uw begroting niet uitgebreid is onderzocht, zijn in deze brief geen inhoudelijke
bevindingen opgenomen.

TotaaloverzichttoezichtgebiedenIBT
Aan het eind van 2019 sturen wij u een totaaloverzicht van de uitkomstenvan
ons systematischtoezicht op de IBT gebieden Archief- en informatiebeheer,
Financieeltoezicht, Huisvestingvergunninghouders, Monumentenzorg,
Omgevingsrecht en RuimtelijkeOrdening.

Tot slot
Voor meer informatie over het financieel toezicht door de ProvincieNoord-
Brabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk FinancieelToezichtkader
'Kwestie van evenwicht!' en naar onze website
www.brabant.nl/financieeltoezicht.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.P. Darwinkel
van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens
kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 23 19.

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeesteren
wethouders gestuurd.
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Datum

Gedeputeerde Statenvan Noord-Brabant,
namensdeze,

17 december 2018
Ons kenmerk

C2233604/4442508

Drs. R. Heijmerink,
programmamanager InterbestuurlijkToezicht

In verband metgeautomatiseerd verwerken is dit documentdigitaalondertekend.
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