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Betreft: financiële positie 2022 

Geachte raad, 

Wij hebben u in december 2021 geïnformeerd over het toezichtregime 
dat voor uw gemeente geldt met betrekking tot het financieel toezicht. 
Voor 2022 geldt evenals voorgaande jaren het repressieve toezicht. 

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 2020 en aan 
het inspelen door uw gemeente op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast 
heeft op ambtelijk niveau, voor verificatie van de gegevens, overleg 
plaatsgevonden met uw gemeente. 

De begroting 2022 is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht 
met een geraamd positief saldo van circa C 1,6 min. 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

A. Karapinar 

AD/KAB/KAB 

Telefoonnummer 023 514 4979 

aygul.karapinar@noord-holland.nl 
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Kenmerk 

1534772/1825655 

Uw kenmerk 

Dit saldo is inclusief de bijgestelde beheersmaatregelen voor het sociaal 
domein van ongeveer C 1 min. Wij hebben uit ambtelijke informatie 
vernomen dat de beheersmaatregelen voor het sociaal domein 
realiseerbaar blijken en verder worden geïmplementeerd in de 
Kadernota 2023. Wij verwachten de verdere weerslag hiervan terug te 
zien in de begroting 2023. 

Gezien het door ons verkregen huidige financiële beeld hebben wij er 
vooralsnog vertrouwen in, dat u erin zult slagen de begroting 2023 e.v. 
ook met een structureel en reëel evenwicht te kunnen vaststellen. Wij 
rekenen er wel op, dat u ons ti jdig zal informeren als zich tekenen 
aandienen van verslechtering van de financiële positie. 

Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan 
het college van burgemeester en wethouders. 
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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 digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 


