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Betreft: financiële positie 2023

Geacht bestuur,

Op 1 5 juli 2022 ontvingen wij van u de vastgestelde jaarrekening 2021 
en op 1 5 september jl. de door u vastgestelde begroting 2023.

Verzenddatum

14 november 2022

Kenmerk

1765547/1929077

Uw kenmerk

Wij hebben deze stukken inmiddels geanalyseerd. Wij hebben daarbij 
onder meer gekeken naar het weerstandsvermogen, de sluitendheid van 
de begroting en de financieringspositie. Daarnaast hebben wij, voor 
verificatie van onze gegevens, gesproken met ambtenaren uit uw 
organisatie.
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Bij onze analyse hebben wij geconstateerd dat uw begroting 2023 
structureel en reëel in evenwicht is. Daarentegen biedt het 
meerjarenperspectief 2024-2026 weinig zicht op een meerjarige 
evenwichtssituatie doordat de huidige begroting slechts wordt 
geëxtrapoleerd, zonder rekening te houden met ontwikkelingen na 
2023.

De investeringen waarover in de begroting 2023 wordt gesproken zijn 
opgenomen in een meerjarenplan. Dit plan wordt in uw vergadering van 
december 2022 bestuurlijk besproken. U zult een aantal lastige keuzes 
moeten maken die onvermijdelijk zijn om onder meer de uitvoering van 
wettelijke taken te kunnen te waarborgen. Zo zal invulling van digitale 
weerbaarheid in financieel opzicht een groot beslag op de beschikbare 
middelen gaan vragen. Wij rekenen erop dat u uw verantwoordelijkheid 
hierin neemt en alles in het werk zult stellen om uw besluitvorming ter 
zake volledig en reëel inhoud te geven. Wij gaan er vanuit dat in de 
volgende begroting een weerslag hiervan terug te zien is.
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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, 
dhr. R.W. Timmers

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


