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De provincie Drenthe is toezichthouder van de Drentse gemeenten. Ook dit jaar heeft de provincie in het 
kader van haar toezichthoudende taak op de gemeentefinanciën een brief naar uw raad gestuurd. In 
deze brief zijn de bevindingen opgenomen over de door uw raad ingediende begroting 2020. Net als 
eerdere jaren stelt de provincie ons onder repressief toezicht.  
 
Structureel en reëel evenwicht 
De provincie oordeelt dat de begroting 2020 niet structureel en reëel in evenwicht is, maar dat in de 
meerjarenraming voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat dit evenwicht uiterlijk in 2023 alsnog tot 
stand wordt gebracht. Het ontbreken van een evenwicht in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 
de provincie in haar beoordeling een correctie op het begrotingssaldo toepast op basis van de tekorten in 
het sociaal domein van de afgelopen jaren. Door het te implementeren maatregelenpakket wordt het 
evenwicht in de meerjarenraming naar verwachting hersteld. 
 
Sociaal domein 
Net als voorgaande jaren is het sociaal domein een dominant thema in de beoordeling van de begroting. 
De provincie constateert, op basis van onze toelichting in de begroting, dat de omvang van de budgetten, 
de uitgaven en de inkomsten zonder het nemen van maatregelen niet op korte termijn met elkaar in 
evenwicht komen. De realisatie van het maatregelenpakket in combinatie met het beheersbaar krijgen en 
houden van de uitgaven is daarmee van groot belang. Als college blijven wij de ontwikkelingen binnen het 
sociaal domein nauwgezet monitoren, inclusief de effecten van het maatregelenpakket. Conform de 
afspraken wordt uw raad per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van het maatregelenpakket. 
 
Onderhoud kapitaalgoederen 
In de begroting 2020 hebben wij opgenomen dat we nieuwe beheerplannen gaan opstellen voor wegen, 
groen, bruggen en lichtmasten. Zodra deze plannen gereed zijn worden ze aangeboden aan uw raad. 
Eventuele financiële consequenties leggen wij dan uiteraard ook aan uw raad voor. 
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