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Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over de vorm van toezicht die in 2019 geldt voor Nijmegen. 

Ook beoordelen we de totale financiële positie van uw gemeente. 

 

Toezichtvorm 

Uw gemeente voldoet aan de voorwaarden van de Gemeentewet voor repressief toezicht. Dit is de 

minst belastende vorm van toezicht. De begroting 2019 is naar ons oordeel niet structureel en reëel 

in evenwicht, maar dit evenwicht wordt in de meerjarenbegroting hersteld. 

 

Structureel en reëel sluitende begroting  

In de grafiek ziet u het verloop van uw 

(meerjaren) begroting 2019-2022. U hebt de 

begroting gepresenteerd met overschotten op 

alle jaarschijven. De blauwe kolommen 

geven de saldi weer, zoals die door u zijn 

vastgesteld. 

 

De saldi uit uw begroting hebben wij, ten 

behoeve van de beoordeling van een 

structureel en reëel perspectief, gecorrigeerd 

voor incidentele en naar ons oordeel niet-

reële posten. Incidenteel in 2019 zijn onder 

andere de onttrekkingen aan de saldireserve 

in het kader van het verlagen van het 

groeipad. Bij de correcties voor een reëel 

begrotingsbeeld hebben wij behalve de nog 
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nader in te vullen taakstellende bezuinigingsstelposten op o.m. de organisatie en op zorg en 

welzijn, ook enkele negatief lopende reserves in aanmerking genomen. Negatieve 

bestemmingsreserves zijn volgens de regelgeving niet toegestaan. De groene kolommen bevatten de 

door ons becijferde structurele en reële uitkomsten; de basis voor het vaststellen van de 

toezichtvorm. 

 

Aandachtspunten en motivering 

Naar aanleiding van uw begroting wijzen we u op de volgende punten: 

 Voorgenomen bezuinigingen 

 Grondexploitatie 

 Weerstandsvermogen 

In de bijlage vindt u een toelichting op bovengenoemde aandachtspunten. 

 

Oordeel over de financiële positie 

Wij beoordelen uw totale financiële positie, op basis van uitgangspunten genoemd in het 

Uitvoeringsprogramma IBT 2016-2019, als onvoldoende. 

 

Toelichting 

In de bijlage vindt u de toelichting. We gaan er van uit dat u de opmerkingen uit deze brief en de 

toelichting meeneemt in uw financiële cyclus. Op die manier zorgt u voor een solide, financiële 

positie.  

 

Meer informatie? 

Wilt u een toelichting op deze beoordeling? Op verzoek verzorgen wij een presentatie over uw 

financiële positie. Tijdens deze presentatie vertellen wij u meer over financieel toezicht in het 

algemeen. Ook is er ruimte om vragen te stellen.  
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Neem hiervoor contact op met Gerrit Scholten via telefoonnummer 026 359 9872. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Margareta Rajkowski-Vijfschagt 

Commissaris van de Koning plv. Secretaris 

 

 

Voor deze beoordeling geldt: 

 Gemeentewet, artikel 189 en artikel 203, B1 

 

 

 

  

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw 

bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 

9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer 

informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. 

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie 

www.rechtspraak.nl. 

 

http://www.rechtspraak.nl/
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Bijlage 
 

Aandachtspunten 
 

Voorgenomen bezuinigingen 

Het financiële evenwicht in de meerjarenraming is mede gerealiseerd door het inboeken van 

voorgenomen bezuinigingen o.a. op zorg en welzijn en op de organisatie. Op dit moment zijn deze 

besparingen nog niet volledig concreet ingevuld. Recent is de zoekopgave naar concrete 

invullingsmogelijkheden binnen het domein zorg en welzijn nog verruimd naar de gehele 

gemeentelijke begroting en is hiervoor een tijdpad genomen tot aan de Zomernota 2019. De 

volledige realisatie van de ingeboekte bezuinigingen blijft nodig om de begroting en 

meerjarenraming sluitend te houden. 

Overigens delen wij van harte de suggestie van de auditcommissie om de taakstellingen en 

stelposten in een aparte paragraaf in uw begroting op te nemen. Daarmee krijgt u in één oogopslag 

een duidelijk beeld van alle bezuinigingsmaatregelen, taakstellingen en stelposten. Ook ziet u welke 

taakstellingen nog open staan in de meerjarenraming. Dit geeft u, maar ook ons, beter inzicht in uw 

financiële positie.  

 

Grondexploitatie 

Net als u volgen wij de jaarlijkse ontwikkeling van de grondexploitatie van Nijmegen met grote 

belangstelling. De omvang van de netto boekwaarde is volgens de laatst vastgestelde jaarrekening 

in 2017 gestegen van € 340 miljoen naar € 363 miljoen en blijft daarmee, zowel in absolute als 

relatieve zin, fors. De verwachtingen blijven echter onverminderd positief. Dat wordt ook bevestigd 

door de balansprognose in de begroting. 

Volgens de inzichten bij de begroting 2019 is het totale risicoprofiel van het programma 

grondbeleid ook afgenomen ten opzichte van de jaarrekening 2017. Een aantal grote 

gebiedsontwikkelingen in uw gemeente lopen volgens uw inschatting nog geruime tijd door, zelfs 

tot medio 2033. Op langere termijn blijven de ontwikkelingen echter moeilijk in te schatten. Dat 

impliceert dat de majeure financiële risico’s uit de grondexploitatie ook nog enige tijd doorlopen, 

zodat het weerstandsvermogen voldoende op peil zal moeten blijven.  

 

Weerstandsvermogen 

In het programma werk en inkomen en het domein zorg en welzijn van deze begroting nemen de 

structurele uitgaven aanmerkelijk toe. Voor uw Stadsbegroting 2019-2022 hebben deze effecten 

grote negatieve gevolgen. Anderzijds betekent het opnemen van deze extra uitgaven in de begroting 

een verlaging van het risicoprofiel aangezien hierdoor de risico’s die hiermee samenhingen worden 

teruggedrongen. Naast nieuwe taakstellende bezuinigingen is voor het financieel weer orde 

brengen van de begroting ook gekeken naar de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. 

Overeenkomstig de wens uit het coalitieakkoord is daarop besloten de structurele voeding van de 

saldireserve te verlagen. Uit uw begroting hebben wij opgemaakt dat het weerstandsvermogen blijft 

groeien en dat de buffer tussen de risico’s en de saldireserve nog voldoende op peil blijft. Dit vormt 
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een cruciale veiligheidsklep voor uw financiële positie. Wij vertrouwen erop dat u hierop 

nadrukkelijk blijft sturen. 

 

Oordeel over de financiële positie 
 

Het oordeel over de financiële positie van uw gemeente is gebaseerd op vijf financiële kengetallen. 

In onderstaande tabel ziet u de kengetallen voor uw gemeente. De waarden zijn ingedeeld in de 

categorieën A, B en C. Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest. 

De corresponderende categorieën van uw gemeente zijn gekleurd weergegeven. 

 

Bovenstaand totaaloordeel komt overeen met ons beeld van uw huidige financiële positie. Op grond 

van een lichte verbetering van de meeste kengetallen constateren we een beperkte verbetering van 

uw financiële positie ten opzichte van de begroting 2018. Zonder dat het totaaloordeel 

“onvoldoende” daardoor overigens wijzigt. Daarvoor zal niet alleen een verdere verbetering van de 

grondexploitatie nodig zijn maar ook een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. 

 

Zo komt een beoordeling tot stand 

Het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 beschrijft hoe beoordelingen tot 

stand komen. Wilt u meer weten over dit programma? Kijk daarvoor op www.gelderland.nl/ibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelders 

gemiddelde

Waarde 

kengetal
Categorie A Categorie B Categorie C

34% 8% >50% 20-50% <20%

11% 36% <20% 20-35% >35%

0,10% -0,30%

1,10% 0,60%

100% 0% <95% 95-105% >105%

n.n.b. 240% >100% 80-100% <80%

Totaaloordeel over de financiële positie van uw gemeente:

5. Weerstandsvermogen

Begr en MJR 

< 0%

Onvoldoende

Kengetal

1. Solvabiliteitsratio

2. Grondexploitatie

3a Structurele exploitatieruimte Begr

3b Structurele exploitatieruimte MJR

4. Belastingcapaciteit

Begr en MJR 

> 0%

Begr of MJR 

> 0%

http://www.gelderland.nl/ibt
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Afschrift aan: 

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;Postbus 9105 

6500 HG Nijmegen 

- KOB/IBT: de heer G. Scholten 

 

 


