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Geachte leden van de raad,
Inleiding
Van de provincie is de brief “Financieel toezicht begroting 2018” ontvangen. Deze brief is
gebaseerd op de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 en bevat aanwijzingen
over een aantal zaken voor 2018 en de op te stellen begroting 2019 en meerjarenraming
2020-2022.
Via deze raadsinformatiebrief wordt de brief onder uw aandacht gebracht en inclusief de
actiepunten die eruit volgen. Daarnaast vraagt de provincie op een reactie op de brief deze is
opgenomen in de bijlage. Deze raadsinformatiebrief en bijgevoegde reactie zijn besproken in
de auditcommissie van dinsdag 20 februari.
Kernpunten van de brief en acties voor de gemeente:
Repressief toezicht
Er is sprake van repressief toezicht voor de begroting 2018, waardoor begrotingswijzigingen
alleen ter kennisname naar de provincie moeten worden gestuurd en er vooraf geen
toestemming nodig is om wijzigingen door te voeren.
Saldi structurele baten en lasten
De provincie trekt op basis van de primitieve begroting 2018 de conclusie dat de structurele
lasten niet volledig gedekt zijn door de structurele baten, in de meerjarenraming 2019-2021
laat alleen het jaar 2021 een positief saldo zien.
Op basis van deze conclusie geeft de provincie een aantal aanwijzingen voor de gemeente
Krimpen aan den IJssel.
 Sociaal domein
Een fors deel van de negatieve saldi worden veroorzaakt door het sociaal domein. De
provincie heeft kennis genomen van de geplande evaluatie van het beleidsplan sociaal
domein. Provincie verzoekt de gemeente om haar op de hoogte te stellen van gemaakte
keuzes en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.
 Nieuw beleid
De provincie constateert dat in de begroting 2018, ondanks het ontbreken van structureel
evenwicht, toch nieuw beleid met structurele lasten is opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren. Voor de begroting 2019 gaat de
provincie ervan uit dat alleen structureel nieuw beleid wordt opgenomen indien daar
structurele dekking tegenover staat.
 Meerjarenperspectief begroting 2019
Voor de begroting 2019 mag geen sprake zijn van een opschuivend sluitend
meerjarenperspectief. Indien het begrotingsjaar 2019 geen structureel evenwicht vertoont,
dienen tenminste de jaren 2021 en 2022 structureel sluitend te zijn om voor repressief
toezicht in aanmerking te komen.

Verkoop aandelen Eneco
De provincie beseft dat de verkoop van aandelen Eneco zal leiden tot het wegvallen van
structurele baten. Daarnaast geeft zij in overweging om (een deel van) de vrijgekomen
middelen na verkoop te gebruiken voor schuldenreductie.
Reactie naar provincie
De provincie vraagt om een reactie van de gemeente. Op basis van bovenstaande
kernpunten is de bijgevoegde brief opgesteld, waarin we aangeven welke actiepunten wij
voor de gemeente zien.
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