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Toezichtbrief IBT FT 2018 t.b.v. raad van Noordoostpolder

Geachte leden van de raad.
Inleiding
Met deze brief informeren wij u over de financiële toezichtvorm 2018 en de overige
toezichtbevindingen, die voortvloeien uit het convenant IBT FT.
Onze aandacht in deze gaat uit naar:
•
de naleving van de afspraken IBT FT
•
de jaarrekening 2016 inclusief de bevindingen van de accountant
•
de financiële ontwikkeling met betrekking tot het sociaal domein
•

de begrotings-, schuld- en weerstandpositie op basis van de begroting 2018.

Uw college ontvangt een kopie van deze brief.
ConvenantIBT FT
Uw gemeente heeft een separate paragraaf IBT opgenomen in zowel de jaarrekening 2016 als de
begroting 2018. Uw gemeente voldoet aan de verdere informatieverstrekking conform de uitwerking
van het convenant IBT FT.
Jaarrekening 2016 en accountantsverslag
De aanlevering van de jaarrekening 2016 inclusief bijbehorende stukken zijn door het college voor
de reguliere aanlevertermijn van 15 juli aan GS aangeleverd. De accountant heeft op 23 juni 2017
een goedkeurende controleverklaring afgegeven over 2016. De raad heeft de jaarrekening inclusief
accountantsverklaring op 10 juli 2017 vastgesteld.
De accountant heeft in haar verslag van bevindingen aangegeven dat uw gemeente de voor 2016 van
toepassing zijnde wettelijke verslaggevingsregels (BBV) heeft nageleefd.
Sociaal domein
De korting op de integratie uitkering in het financieel perspectief en de verwachte lasten sociaal
domein zijn neutraal geraamd naar het actuele inzicht (zonder taakstelling). Het verschil tussen de
verwachte lasten en integratie uitkering vormt een onderdeel van het structureel resultaat.
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Begrotingspositie
De aanlevering van de begroting 2018 inclusief bijbehorende stukken zijn door het college voor de
reguliere aanlevertermijn van 15 november aan GS aangeleverd. De raad heeft de begroting 2018 op
13 november 2017 vastgesteld.
Uw begroting en meerjarenperspectief laat in totaal een sluitend saldo zien. De begroting en
meerjarenraming zijn tevens structureel en reëel sluitend.
Uw gemeente hanteert bij het opstellen van het financieel perspectief de septembercirculaire 2017,
wat consistent is ten opzichte van voorgaand jaar.
Uw woonlasten liggen iets boven het landelijke gemiddeld niveau.
Schuldpositie
De netto schuldquote (BBV) bedraagt komende jaren naar verwachting tussen de 14% en 19%. Uw
schuldpositie is gunstig.
Weerstandspositie
De solvabiliteitsratio (BBV) van uw gemeente bedroeg in 2016 nog 74% en zal naar verwachting
afnemen tot ca 65% in 2021, maar is nog steeds gunstig te noemen.
De grondratio (investering in het grondbedrijf als percentage van de totale baten) kan komende
jaren verder gaan dalen door het effect van de in afgelopen jaren genomen beheersmaatregelen, de
toename van de baten door de decentralisatie van het sociaal domein vanaf 2015 en de
aantrekkende markt voor grondverkopen. Deze grondratio bedroeg in 2016 ca. 14% en zal naar
verwachting in 2021 ca. 10% bedragen.
Het weerstandsvermogen is op orde.
Conclusie en toezichtregime IBT FT
Noordoostpolder viel, met inachtneming van art. 203 van de Gemeentewet vanaf begroting 2016
onder repressief toezicht met de kleur groen. Dit toezichtregime wordt in begroting 2018
gecontinueerd.
Dit betekent dat uw begroting en de begrotingswijzigingen daarop geen goedkeuring van het college
van GS behoeven. Dit houdt ook in dat het bestuurlijk overleg over het IBT FT in principe niet wordt
gevoerd, tenzij van uw kant daar behoefte aan is. In principe geldt dit voor de komende vier jaar,
tenzij een ander financieel beeld ontstaat. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Inhoud
van het convenant IBT FT.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,

van der Wal - J. Lodders
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