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De gemeenteraad van Wijdemeren
t.a.v. De Griffier
Postbus 190
1230 AD LOOSDRECHT

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum:
Z.74481 22 september 2022

Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden:
A. N ieuwenhuis

Onderwerp: Raadsinformatiebrief over de begroting 2023

Geachte leden van de Raad,

Op basis van de actieve informatieplicht en vooruitlopend op de vaststelling van de begroting
2023-2026 informeren wij u over het volgende:

De begroting 2023-2026 is ambtelijk in voorbereiding en laat zowel incidenteel als structureel
grote tekorten zien. Onder meer als gevolg van capaciteitsgebrek is een eerste proeve van
conceptcijfers pas voor het eerst in het college van 20 september besproken. Vervolgens
moet nu het geheel nog cijfermatig worden verfijnd en tekstueel uitgewerkt. Het gevolg
hiervan is dat de aanlevering voor de begrotingsraad van 10 november niet haalbaar is.

Nu voor ons duidelijk is dat op dit moment een structureel sluitende meerjarenbegroting niet
realistisch is en dat de aanlevertermijn niet wordt gehaald, hebben we ambtelijk en
bestuurlijk contact gezocht met de provincie inzake de consequenties daarvan. Op basis van
deze contacten informeren wij u dat het aannemelijk is dat Gedeputeerde Staten van Noord
Holland zal besluiten de gemeente Wijdemeren onder preventief financieel toezicht te
stellen.

Preventief toezicht betekent dat we voor alle begrotingswijzigingen vooraf toestemming
moeten vragen. Daarnaast moet er een plan komen om alsnog een structureel evenwicht te
realiseren in de komende jaren.

Inmiddels is er een bestuurlijk gesprek gepland met gedeputeerde mevrouw Ilse Zaal om
over de financiele situatie van de gemeente te praten. Tevens wordt de provincie gevraagd
om ons 14 dagen uitstel te verlenen voor aanlevering van een vastgestelde begroting 2023 -

2026.

Vanzelfsprekend wordt de begroting 2023-2026, alvorens wij de begroting aan de provincie
aanleveren, aangeboden aan de raad ter behandeling en ter vaststelling.
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Deze begrotingsraad zal naar verwachting eind november 2022 plaatsvinden. Wij gaan
graag met u in gesprek om de grote opgaven waar we voor staan het hoofd te bieden.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze brief, het proces van vaststelling
van de begroting en de mogelijke consequenties van preventief toezicht. Hiervoor bieden wij
u graag uitgebreid de gelegenheid op 6 oktober 2022 tijdens een beeldvormende sessie.

Met vriendelijke groet,

G. Zagt
Wethouder Financiën
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