Aan:
de wethouders Financieel Domein
Frank Baars (inhoudelijk expert)
Andries Kok (VNG)

Ter kennisname aan:
Bestuur VNG Overijssel, de 25 Overijsselse secretariaten,
Amanda Dijke en Ton Jacobs (VNG)
Hans Steijn (provincie Overijssel)

Uw kenmerk:
-

Uw brief van:
-

Ons kenmerk:
6-2020

Raalte, 8 mei 2020

Onderwerp:
Agenda (digitale) bijeenkomst platform
Financieel Domein op 15 mei 2020

Beste deelnemer van het platform Financieel Domein,
Op vrijdag 15 mei aanstaande vindt de (digitale) vergadering van het platform Financieel Domein
plaats. Ik nodig u van harte uit om samen met collega-wethouders uit onze provincie kennis en
ervaring te delen. Er is een gevarieerd programma voor u samengesteld dat ingaat op actuele
thema’s. In verband met de corona-maatregelen vergadert het platform digitaal van 13.00 tot 14.30
uur (inloggen kan vanaf 12.45 uur). Daarbij kiezen we voor videoconference-omgeving ZOOM.

De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Van de voorzitter
- Informatieverstrekking inzake dividend (Enexis, Vitens en BNG)
- Aandacht voor ontwikkelingen Vegann (ALV, milieugroep, begroting)
- Enexis en verzoek kapitaalsuitbreiding
- Ontwikkelingen naar aanleiding van brief WACC
- Kartrekker / bestuurlijk coördinator gezocht voor het volgen en terugkoppelen van
ontwikkelingen rondom BNG en Vitens

3.

Financiële positie gemeenten
Samen met de VNG kijken we naar de financiële ontwikkelingen bij gemeenten. Hierbij gaan we
in op de volgende onderdelen:
- Jaarrekeningen 2020; zijn er problemen met tijdig afhandelen jaarrekeningen in Overijssel?
- Brief BZK over financiële impact voor gemeenten
- Reactie VNG op wetsvoorstel Financiële verhoudingen
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Daarnaast gaan we in op de Voorjaarsnota en mei-circulaire, evenals het accres Gemeentefonds.
Dit is onderdeel van de discussie over het corona-pakket. De VNG is gevraagd om inzicht te
geven in de effecten van de Voorjaarsnota op het Gemeentefonds en stand van zaken over de
accresbevriezing.
Let op! Op 14 mei aanstaande organiseert de VNG een webinar over de financiële positie van
gemeenten. Een webinar voor bestuurders en adviseurs. Hierover bent u eerder geïnformeerd.
4.

Terugkoppeling uit en ophalen voeding VNG-commissie Financiën
Harry Scholten voorziet u graag van informatie en ontwikkelingen naar aanleiding van de VNGcommissie Financiën. Daarnaast kunt u hem inhoudelijk voeden ter voorbereiding op het
eerstvolgende overleg. De laatste ontwikkelingen inzake het Waarborgfonds woningbouw en de
Aanpak verduurzaming scholen worden gedeeld.

5.

Herverdeling Gemeentefonds
De herverdeling van het Gemeentefonds is (in ieder geval) met een jaar uitgesteld om een aantal
vragen en onvolkomenheden rond de verdeelsystematiek weg te nemen. De vraag is of dat
allemaal tijdig kan worden gerealiseerd. De nieuwe systematiek voor het sociaal domein geeft op
dit moment het meeste vertrouwen. Op de andere onderdelen zijn nog flinke stappen te zetten.
Wellicht komt er een moment dat we moeten kiezen voor een meer gefaseerde invoering. Hoe
kijken we daar als Overijsselse gemeenten tegen aan en wat is op dit moment de actuele stand
van zaken rond de herverdeling?
Let op! Op 11 mei aanstaande organiseert de VNG een webinar over de verdeelmodellen. Een
webinar voor bestuurders en financieel adviseurs. Hierover bent u eerder geïnformeerd.

6.

Gevolgen coronacrisis
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor gemeenten. Inkomsten nemen af, kosten nemen toe.
De VNG wil dat het Rijk de financiële gevolgen compenseert. Ook in Overijssel zijn er zorgen.
Diverse gemeenten werken aan een impact-analyse om alle gevolgen in kaart te brengen. We
staan stil bij de actuele stand van zaken rondom het overleg met het Rijk en bekijken welke
gevolgen één en ander kan hebben voor (de planning van) begroting en jaarrekening.

7.

Rondvraag & Sluiting

Tot slot
Het belooft een informatieve bijeenkomst te worden. Wij gaan ervan uit dat wij op uw deelname
mogen rekenen. Als dat niet het geval is, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit zo spoedig mogelijk door
te (laten) geven? Dit kan door een e-mail te sturen naar vngoverijssel@raalte.nl.
Ik hoop u digitaal te ontmoeten op 15 mei!
Met vriendelijke groet,
b/a

Jelle Beintema, voorzitter Platform Financieel Domein
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