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Geachte voorzitter,
Met deze brief willen wij uw Staten informeren over de vo rm van ons financieel toezicht in 2017 op de
Zeeuwse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
Het financiële beeld dat uit de (meerjaren)begrotingen 2017-2020 van de Zeeuwse gemeenten naar boven
komt, is in het algemeen positiever dan de afge lopen jaren, maar de onzekerheid blijft tamelijk groot.
De positieve accressen van het gemeentefonds, m aar ook de lage rentestanden zijn hier mede verant
woordelijk voor. Aan de andere kant is de onzekerheid ten aanzien van de financiële risico's van de decen
tralisaties in het sociaal domein nog steeds aanwezig. Vraag is of de door het rijk ingecalculeerde bezuini
gingen op de gedecentraliseerde gelden d e komende jaren daadwerkelijke budgettair neutraal door de
gemeenten kunnen worden opgevangen. De meeste gemeenten hebben de niet in 2015 en 2016 uitgege
ven decentralisatiemiddelen gereserveerd met als doel incidentele tegenvallers in de komende jaren t e
kunnen opvangen. De financiële monitoring van de decentralisaties staat tezamen met de grondexploitaties
blijvend hoog op de agenda.
Voor de artikel 12-gemeente Vlissingen is waarschijnlijk in de loop van 2017 een saneringsbegroting 20172020 beschikbaar. Op basis hiervan zal eind 2017 het laatste artikel-12 rapport worden opgesteld en zal
duidelijk zijn wat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage m,i.v. 2020 zal zijn aan de te saneren negatieve alge
mene reserve en hoe hoog de jaarlijkse bijdrage ex artikel 12 zal zijn. Vooralsnog wordt uitgegaan van een
saneringsperiode van 10 jaar (2020-2030) en zijn er - mede door de omvang en het karakter van de grondexploitatieproblematiek - twee tussentijdse actualisatie-onderzoeken voorzien door de artikel 12-inspectie.
Naast Vlissingen staat ook de gemeente Middelburg, net als in 2016, in 2017 weer onder preventief begrotingstoezicht. De begroting 2017 van Middelburg laat een behoorlijke verbetering van het perspectief op
herstel van evenwicht zien. De vigerende en geplande grondexploitatieplannen op Walcheren laten echter,
mede door het schrappen van de tot nu toe geaccepteerde 'plus' van 30% op de berekende behoefte, een
forse overcapaciteit zien. Het risico dat mede op grond van de aangescherpte BBV regelgeving een forse
afwaardering naar marktwaarde dient plaats te vinden is groot. Samen met de risico's in het sociale domein
dreigt dit het totale weerstandsvermogen van de gemeente Middelburg te boven te gaan. Van de gemeente
wordt daarom een plan van aanpak gevraagd. Voor de gemeente Veere kan het bovenstaande ook finan
ciële consequenties hebben, maar deze kunnen binnen de bestaande weerstandscapaciteit worden opge
vangen, In het kader van het artikel 12-proces is bij de gemeente Vlissingen de gehele grondexploitatie op
uitvoerbaarheid getoetst,
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Op de gemeente Sluis na hebben alle Zee uwse gemeenten een pre cariobelasting op lobels en leidingen
ingevoerd. Het wetsvoorstel tot afschaffing is onlangs zodanig gewijzigd dat alle Zeeuwse gemeenten de
precariobelasting nog tien jaar kunnen heffen.
De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis,
Terneuzen, Tholen en Veere hebben een structureel en reëel sluitende begroting 2017 zodat voor die
gemeenten kan worden volstaan met de lichte vorm van repressief toezicht.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten.

Drs.^M.M. Polman j^rzittei
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