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Onderwerp

Begroting 2022
Datum

16 september 2021
Ons kenmerk

Geacht bestuur,

C2284807/4936715
Uw kenmerk

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken
goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een
sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen.
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het
uitgangspunt.

Contactpersoon

Drs. J.P. (Jan Pieter) Darwinkel QC
Telefoon

(06) 52 79 40 14
Email

Financieel Toezicht

jdarwinkel@brabant.nl

In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel
toezicht.

Bijlage(n)

Uw gemeenschappelijke regeling heeft de verantwoordelijkheid om een
begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar
besluiten wij, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of
uw regeling voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief
toezicht valt. Op basis van artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen is dit artikel van overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke
regelingen.
Criteria waaraan wij toetsen

Wij hebben uw begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 beoordeeld
volgens de methodiek van risicogericht en proportioneel financieel toezicht.
Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2020 betrokken.
Oordeel

De door u vastgestelde begroting 2022 en de bijbehorende meerjarenraming
2023-2025 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de begroting
2022 structureel en reëel in evenwicht is. Voor uw gemeenschappelijke regeling
is daarom voor het begrotingsjaar 2022 het normaal geldend repressief toezicht

-

van kracht. Hierbij behoort dat u begrotingswijzigingen 2022 binnen twee
weken na vaststelling alleen ter kennisname aan ons inzendt.

Datum

16 september 2021
Ons kenmerk

Tot slot

C2284807/4936715

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.P. Darwinkel
van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens
kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 52 79 40 14.
Een kopie van deze brief hebben wij aan uw dagelijks bestuur gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

N. Wester MSc,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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