
Provincie 
Noord-Holland 

Gemeente Bergen 

21ip.01298 04/05/2021 

Postbus: 

ZAAKNUMMER: 

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen 
Postbus 175 
1 860 AD BERGEN 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

A. Karapinar 

AD/KAB/KAB 

Telefoonnummer +31235144979 

aygul.karapinar@noord-holland.nl 

1 I 1 

Betreft: Financiële positie 2021 

Geacht college, 

Bijgevoegd treft u een afschrift aan van onze brief van heden aan de 
gemeenteraad over de financiële positie van uw gemeente in 2021. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

Verzenddatum 

3 mei 2021 

Kenmerk 

1318824/1630865 

Uw kenmerk 

plv. sectormanager Kabinet, 

drs. E.L van 't Sant-Hordijk 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 
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Betreft: financiële positie 2021 

Geachte raad, 

V e r z e n d d a t u m 

3 mei 2021 

Kenmerk 

1318824/1630858 

Wij hebben u in december 2020 geïnformeerd over het toezichtregime 
dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het financieel toezicht. 
Voor 2021 geldt evenals voorgaande jaren het repressieve toezicht. 

Uw kenmerk 

Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van onze reguliere 
analyse over de financiële positie van uw gemeente. Aandacht is hierbij 
besteed aan de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico's, de staat 
van het onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, het 
begrotingsevenwicht, de meerjarenraming, de jaarstukken 2019 en aan 
het inspelen door uw gemeente op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast 
heeft op ambtelijk niveau, voor verificatie van de gegevens, overleg 
plaatsgevonden met medewerkers uit uw gemeente. 

Het verheugt ons te constateren dat ons destijds gevormde beeld wordt 
bevestigd. De begroting 2021 is naar ons oordeel structureel en reëel 
sluitend met een geraamd positief saldo van C 1.1 50.000. 

Daarnaast hebben wij kunnen vaststellen dat u met betrekking tot het 
sociaal domein een bestuursopdracht heeft opgesteld met daarin uit te 
voeren beheersmaatregelen tot C 983.00 in 2021, oplopend tot 
C 1.464.000 in 2024. Of deze beheersmaatregelen daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden, zal onder meer blijken uit de l e financiële 
tussenrapportage 2021. Wij zien deze rapportage met belangstelling 
tegemoet. 

Verder realiseren wij ons dat ook uw gemeente druk ondervindt van de 
momenteel in financieel opzicht gezien onzekere en bijzondere ti jden. 
Wij vertrouwen er echter op dat u - als hoogste orgaan binnen de 
gemeente - uw verantwoordelijkheid neemt om het structurele en reëel Postbus 3007 
evenwicht begrotingsevenwicht te blijven borgen. Het structureel 2 0 0 1 D A Haarlem 
begrotingsevenwicht wordt door ons berekend door de totale lasten en Telefoon (023) 514 3143 
baten in de begroting te verminderen met de incidentele baten en 
lasten. In de uitkomst daarvan moeten de structurele lasten worden 
gedekt door structurele baten. Wij wensen u hierbij veel succes. Houtplein 33 
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Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon die staat genoemd in het briefhoofd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

plv. sectormanager Kabinet, 
drs. E.L van 't Sant-Hordijk 

Deze brief is digitaai vastgesteld en daarom niet ondertekend. 


