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Let op: Van maandag 29 december 2014 t/m zaterdag 3 

januari 2015 zijn we gesloten. Spoedzaken? Bel 14 010. 

Meer informatie op www.lansingerland.nl. 
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Op woensdag 17 december heef er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gedeputeerde van de 

provincie, de heer Jansen en de wethouder Financiën van de gemeente lansingerland, de heer Abee. 

Onderwerp van gesprek was de begroting 2015.  

 

De provincie heeft aangegeven de begroting duidelijk en inzichtelijk te vinden. Ook het feit dat er voor 

2015 en verder bezuinigingen worden doorgevoerd ervaren ze als positief. Ondanks de positieve tendens, 

heeft de provincie toch aangegeven de gemeente Lansingerland ook in 2015 onder preventief toezicht te 

stellen. De volgende overwegingen spel daarbij een rol: 

 

- In de begroting staat dat eind 2015 de beheerplannen voor de openbare ruimte worden herijkt. Dat 

betekent dat de provincie op dit moment niet kan vaststellen dat het beschikbare budget voor het 

beheer van de openbare ruimte voldoende is om in ieder geval kwaliteitsniveau C te waarborgen. 

Zakken we onder kwaliteitsniveau C, dan is er sprak van kapitaalsvernietiging. Is dat aan de orde 

dan is dat reden voor de provincie om het gepresenteerde begrotingssaldo naar beneden bij te 

stellen. Het rapport van Cyber heeft al aangetoond dat het in de begroting 2015/2018 opgenomen 

budget voor het beheer van de openbare ruimte, voldoende zou moeten zijn voor kwaliteitsniveau 

C. In technische zin wordt dit dus nog niet ondersteund door geactualiseerde beheerplannen en 

hiermee heeft de provincie een punt.  

- Ten slotte is de provincie benieuwd naar de daadwerkelijke invulling van de in de begroting 2015 

voorgestelde structurele bezuinigingen oplopend naar € 3 mln. Deze aanvullende bezuinigingen zijn 

ook naar de mening van de Provincie nodig omdat de gemeente nog forse risico’s loopt in de 
grondexploitaties.  
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- De provincie kijkt anders aan tegen de waardering van Wilderszijde in onze administratie. Ze 

hebben met name moeite met de oprenting van 7% om in 2021 te komen tot de gewenste netto 

contante waarde. Hierover is de afgelopen weken overleg geweest tussen Provincie, gemeente en 

Deloittte. Dit heeft ertoe geleid dat Deloitte aangeeft nog steeds volledig achter de door 

Lansingerland gehanteerde werkwijze te staan, omdat deze passend is binnen het BBV. Met de 

provincie is afgesproken hier de komende maanden over door te spreken. 

 

 

Bovenstaande argumenten zijn reden om Lansingerland ook in 2015 onder preventief toezicht te stellen. 

De provincie heeft aangegeven erop te vertrouwen dat bovenstaande punten in de begroting 2016 zijn 

uitgekristalliseerd en aldus toewerken naar repressief toezicht in 2016.  

 

Nog deze week ontvangt de raad een brief van de provincie waarin het preventief toezicht wordt 

aangekondigd. De gemeente krijgt vervolgens 13 weken de tijd om met informatie te komen die de 

provincie tot een ander oordeel zou kunnen brengen. Omdat in ieder geval de realisatie van de 

beheerplannen openbare ruimte en de invulling van de bezuinigingen over 13 weken nog niet gereed 

zullen zijn, ontvangen we 13 weken later de definitieve brief van provincie waarin staat dat de 

begroting 2015 niet wordt goedgekeurd en preventief toezicht definitief is. In de praktijk betekent dit 

dat uitgaven gedaan mogen worden tot het niveau van de laatst vaststelde begroting (begroting 2013 

inclusief de nadien door de Provincie vastgestelde begrotingswijzigingen in 2014). Voor uitgaven die 

hierboven uit stijgen zal een begrotinsgwijziging aan de provincie moeten worden voorgelegd die met 

name zal worden getoetst op de vraag of er structurele dekking aanwezig is. Omdat de begroting 2015 

structureel in evenwicht is, lijkt is deze structurele dekking in ieder geval geborgd.  

 

Met een vriendelijke groet, 

gemeente Lansingerland 

 

b.a.  

  

  

Ad Eijkenaar      Coos Rijsdijk  

Secretaris    Burgemeester 

       

  

 


