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onderwerp: Verder inzicht in de consequenties van – en 

een voorstel voor een keuze voor vervolgstappen naar aanleiding van –  
de brief van GS  over de perspectiefnota 

 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt: a) Geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van GS over het niet 

alsnog goedkeuren van de begroting 2007. 
b) Met kracht door te gaan met de inspanningen om te komen tot een 

structureel sluitende begroting. 
c) Dat met overtuiging te communiceren naar onze inwoners, onze 

medewerkers en GS. 
 
1. Aanleiding 

De gemeenteraad heeft op 3 juli jl. de perspectiefnota vastgesteld. Bij brief van 19 juli, 
verzonden 27 juli jl., hebben GS de raad laten weten (‘op dit moment’) geen reden te zien om 
alsnog de begroting 2007 goed te keuren.  
Gemeentesecretaris en controller hebben 21 augustus jl. technische informatie gegeven over 
de geschiedenis van de afgelopen jaren als het gaat om het financieel toezicht, over de 
gevolgen voor de uitvoering van de begroting en over de Planning en Controlcyclus van 2007. 
Bij die avond aanwezige raadsleden hebben het college gevraagd met nadere informatie te 
komen en een voorstel te doen voor een eventuele reactie. Daar gaat dit voorstel over. 
 
Een korte leeswijzer 
Op verzoek van de raadsleden besteden we aandacht aan de externe – en interne – 
consequenties van het nog niet goedkeuren van de begroting 2007. Op verzoek van de 
raadsleden gaan we ook in op een aantal juridische facetten die te maken hebben met de brief 
van GS: kunnen we in bezwaar of beroep en willen we dat? Dat onderdeel is in dit voorstel 
bewust wat meer uitgewerkt. Andere onderdelen zijn al meer uitgewerkt in de presentatie van 
21 augustus; die vindt u bijgevoegd.  
Na de wat meer inhoudelijke informatie komen we bij een ‘alles overziende’: een beschouwing 
op hoofdlijnen. Tenslotte het voorstel voor een strategische keuze.  
Voor alle duidelijkheid zijn recente brieven van GS over dit onderwerp bijgevoegd.      
 
2. Feiten 

• Externe – en interne consequenties: 
Algemeen 
Waar de begroting 2007 niet is goedgekeurd, kunnen wij slechts uitgaven doen op het niveau 
van de – goedgekeurde -  begroting 2006. Raadsvoorstellen met financiële consequenties 
moeten worden voorgelegd aan de provincie en lopen in de uitvoering vertraging op. De 
algemene consequenties zijn kort en bondig weergegeven in de sheets van de presentatie van 
21 augustus jl. De presentatie vindt u onder bijlage I; het gaat hier om de sheets op bladzijde 
10. 
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Externe consequenties: 
De externe consequenties vindt u op bladzijde 11; steeds per onderdeel aangegeven. Met 
daarbij de aantekening dat achter elk genoemd onderdeel ‘een wereld zit’ aan consequenties 
voor de doelgroep.  
 
Interne consequenties: 
Die vindt u voor een deel terug op de bladzijden 12 en 13 van de presentatie.  
Een andere interne consequentie heeft te maken met de bedrijfsvoering. Wat normaal een 
proces is van beleidsontwikkeling, politieke besluitvorming en uitvoering, gaat nu met horten en 
stoten. Vele extra procedures die tijdrovend zijn en daarnaast werk dat wel voor 2007 is 
voorzien, maar niet kan worden uitgevoerd. Dat schuift dan (‘de rol in het tapijt’)  op naar 2008 
of later. 
Daarnaast: waar inwoners worden geraakt in hun belang, worden medewerkers (als was het 
elastiek) beperkt in mogelijkheden en werkplezier.         
 

• Juridische facetten: 
a) De mogelijkheid van het instellen van bezwaar of beroep tegen het besluit van GS. 
In artikel 7:1, lid 1, sub c van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat er geen bezwaar 
mogelijk is tegen een besluit tot goedkeuring of weigering daarvan.  
 
Verder is in artikel 8:2 sub c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) alleen bepaald dat 
tegen besluiten tot goedkeuring van een besluit over een algemeen verbindend voorschrift of 
een beleidsregel geen beroep kan worden ingesteld. Op grond van het bepaalde in artikel 8:3 
Awb geldt dat ook voor besluiten tot goedkeuring van een besluit ter voorbereiding van een 
privaatrechtelijke rechtshandeling. Dit betekent dat in geval van een weigering van de 
goedkeuring van een dergelijk besluit wel beroep mogelijk is. 
 
In de Awb dan wel de Gemeentewet zijn verder geen bepalingen opgenomen waaruit de 
conclusie zou kunnen worden getrokken dat tegen een besluit tot weigering van de goedkeuring 
van een begroting geen beroep kan worden ingesteld. 
 
Tegen het besluit van GS tot weigering van goedkeuring van de begroting 2007 kan de raad 
dus geen bezwaar maken , maar wel beroep instellen. Indien de raad hiertoe besluit zal dit 
beroep op grond van het bepaalde in artikel 6:7 Awb dienen plaats te vinden binnen zes weken.  
 
Op grond van het bepaalde in artikel 6:8 Awb vangt deze termijn aan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het besluit van GS is verzonden op 27 juli 2007. De 
raad kan dan beroep instellen op uiterlijk 7 september 2007. 
 
b) De inschatting van de kans op succes in geval van instellen van beroep. 
De Gemeentewet gaat in beginsel uit van repressief toezicht op lagere overheden door hogere 
bestuursorganen. Deze organen dienen er volgens de Gemeentewet er wel op toe te zien dat 
gemeenten geen zodanig financieel beleid voeren dat zij in een positie komen te verkeren dat 
zij een extra beroep moeten doen op de financiële middelen van de collectiviteit van de 
gemeenten (met een beroep op art. 12 van de Financiële Verhoudingswet) en op die van de 
rijksoverheid. In de Gemeentewet is daarom bepaald dat GS de bevoegdheid hebben om 
gemeenten onder preventief toezicht te stellen. Als de begroting van een gemeente niet in 
evenwicht is en er geen perspectief is op evenwicht in volgende jaren, zijn GS verplicht de 
begroting van die gemeente onder preventief toezicht te stellen. Dit betekent dat een begroting 
van het eerstvolgende begrotingsjaar de goedkeuring behoeft van GS.  
 
Een begroting behoeft pas een goedkeuring van GS,  indien GS tot het oordeel zijn gekomen 
dat een begroting van een gemeente niet in evenwicht is en het blijkens de meerjarenbegroting 
onaannemelijk is dat dit evenwicht de eerstvolgende jaren zal worden bereikt. Dit is bepaald in 
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artikel 203 van de Gemeentewet. Dat de gemeentebegroting de goedkeuring behoeft van GS 
impliceert dus reeds dat er sprake moet zijn van genoemd oordeel dat het preventieve toezicht 
rechtvaardigt. Dit oordeel ligt dus reeds ten grondslag aan het ingestelde preventieve toezicht. 
Een bestuursrechter zal in beginsel dit oordeel betrekken bij de beoordeling van een eventueel 
beroep van de gemeente. 
 
Verder is van belang dat in artikel 10:27 Awb is bepaald dat de goedkeuring slechts kan worden 
onthouden wegens strijd met het recht of op een grond, neergelegd in de wet waarin of 
krachtens welke de goedkeuring is voorgeschreven. Ten aanzien van dit laatste is in de 
Gemeentewet in artikel 206 bepaald dat de goedkeuring van de begroting van een gemeente 
slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of met het algemene financiële 
belang. Gelet op deze gronden zal de gemeenteraad bij het instellen van beroep moeten 
kunnen motiveren dat het besluit van GS in strijd is met het bepaalde in artikel 206 
Gemeentewet. Een bestuursrechter zal het besluit van GS ook aan deze twee gronden toetsen. 
Ik ga er vooralsnog vanuit dat GS met het besluit niet in strijd hebben gehandeld met het recht.  
 
Dit betekent dat de gemeenteraad hard zal moeten maken dat er geen strijd is met het 
algemene financiële belang. Indien GS tot het oordeel komen dat er strijdigheid is met het 
algemene financiële belang wordt daarmee concreet bedoeld dat GS van oordeel zijn dat er 
gevaar dreigt dat er door de gemeente in de toekomst een beroep op de collectiviteit van de 
middelen van de gemeenten of rijksmiddelen zal worden gedaan. Op grond van de 
Gemeentewet  hebben GS dus een zekere beoordelingsruimte bij de toetsing van begrotingen 
die goedkeuring behoeven. Deze ruimte is niet geheel objectiveerbaar. Een bestuursrechter zal 
een besluit van GS voor wat betreft deze grond en de beoordelingsvrijheid daarbij op grond van 
de Gemeentewet waarschijnlijk marginaal toetsen. Bij deze marginale toetsing zal de 
bestuursrechter ook het oordeel tot het instellen van het preventieve toezicht betrekken. In 
verband daarmee acht ik de kans klein dat een beroep van de gemeenteraad door de 
bestuursrechter gegrond wordt verklaard.  
 
Tenslotte: het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. Het kan een behoorlijke 
tijd duren, voordat de bestuursrechter hierover een oordeel kan vellen. Die ‘behoorlijke tijd’ 
moeten we afzetten tegen de nog resterende tijd in het lopende begrotingsjaar (pakweg 4 
maanden).    
 
Conclusie: 

De bestuursrechter zal het instellen van een beroep tegen het besluit van GS waarschijnlijk 
ongegrond verklaren. Ook al zou het beroep wel gegrond worden verklaard, dan biedt die 
uitspraak geen soelaas voor de bedrijfsvoering in de laatste periode van 2007. 

 
3. De correspondentie 
 
In de bijlagen vindt u een aantal brieven. Wij noemen ze met steeds kort specifiek aandacht 
voor een onderdeel: 
 

• De brief met als datum 19 december 2006, verzonden 21 december 2006, bijgevoegd 
als Bijlage II. 

Kort: op grond van begroting 2007: preventief toezicht. 
 
• De brief met als datum 25 januari 2007, verzonden 6 februari 2007, bijgevoegd als 

Bijlage III. 
 Kort: nog geen goedkeuring begroting 2007. 
 
• De brief met als datum 21 maart 2007, verzonden 30 maart 2007, bijgevoegd als Bijlage 

IV. 
Kort: geen goedkeuring begroting, mogelijk heroverweging na vaststelling perspectiefnota. 
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• De brief van 8 mei 2007, verzonden 10 mei 2007 + persbericht 8 mei 2007, bijgevoegd 
als Bijlage V. 

Kort: nog steeds geen goedkeuring begroting, weer verwijzing naar perspectiefnota. 
 
• De brief van 19 juli 2007, verzonden 27 juli 2007, bijgevoegd als Bijlage VI. 
Kort: provincie ziet geen reden om begroting 2007 alsnog goed te keuren, nadrukkelijk 
wordt gewezen op het belang van vaststelling beheerplannen1  

 
4. Alles overziende: 
 

• De gemeente kent een lange geschiedenis met preventief toezicht. Als gevolg van de 
voorgenomen fusie, later als gevolg van een niet structureel sluitende begroting. Het 
vertalen in de begroting van financiële consequenties van door de raad vastgestelde 
beleidsplannen heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. 

• Deze lange geschiedenis heeft niet alleen materiële gevolgen, maar ook consequenties 
voor de beeldvorming tussen ‘politiek’ en inwoners, tussen ‘gemeente’ en ‘provincie’ en 
voor de medewerkers van de ambtelijke organisatie.  

• In beroep gaan tegen het besluit van GS is mogelijk, maar weinig kansrijk. 
• Mocht het beroep zelf succesvol zijn, dan is het de vraag of effectuering in 2007 nog 

mogelijk en zinvol is. 
• Behandeling van de beleidsplannen ‘gebouwen’, ‘wegen’ en ‘begraafplaatsen’ heeft 

plaats in de bestuurlijke cyclus van september. 
 
5. Het voorstel voor de strategische keuze: 
 

• Wij stellen u voor geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing van GS. 
• Wij stellen u voor met kracht door te gaan met het gezond maken van de gemeentelijke 

financiële huishouding. 
• Wij stellen u voor dat met overtuiging te communiceren naar onze inwoners, onze 

medewerkers en de provincie. 
 
6. Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

Geen, in geval geen beroep wordt aangetekend. 
 
b. Communicatie/voorlichting 

Actief naar buiten te treden naar inwoners, medewerkers en provincie.  
 
b. Financiële gevolgen 

Niet, op basis van dit voorstel. 
 

 
Bergen, 27 augustus 2007 
College van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 

                                                 
1 Hier wordt waarschijnlijk bedoeld: beleidsplannen. Die worden door de raad vastgesteld. 
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