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Geachte raadsleden.

Bijgaand treft u aan het op 19 maart jl. vastgestelde Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 
(GTK 2020) en de eveneens op die datum vastgestelde Begrotingscirculaire 2020-2023 voor 
gemeenten.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplem 1 

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt

leder jaar informeren wij u over relevante en actuele onderwerpen waarop uw 
(meerjaren)begroting wordt beoordeeld vanuit onze wettelijke financiële toezichtstaak. Deze 
onderwerpen gaan onder andere over de vormen van toezicht (repressief en preventief), wat we 
verstaan onder 'structureel en reëel evenwicht’ en waar we naar kijken voor het bepalen van dit 
evenwicht. Het is voor u van belang als primair verantwoordelijke voor de financiële positie van 
uw gemeente zich goed te laten informeren. Uw kaderstellende en controlerende taak brengt met 
zich mee dat u erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is en eventuele 
bezuinigingen en taakstellingen realiseerbaar zijn.

Vanaf het begrotingsjaar 2020 zal het in maart 2019 vastgestelde Gemeenschappelijk financieel 
Toezichtkader (GTK 2020) voor gemeenten van toepassing zijn. Dit beleidskader vervangt het 
beleidskader Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “kwestie van evenwicht! uit 2014. Het 
GTK 2020 is een gezamenlijk product van de 12 provincies. Hierin is de wijze vastgelegd waarop 
Gedeputeerde Staten (GS) invulling geven aan het financieel toezicht.

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020)
Waarom een nieuw GTK?
Het toezichtkader was aan vernieuwing toe, enerzijds omdat de uit 2014 daterende versie 
actualisatie behoeft en anderzijds omdat er behoefte bestaat aan modernisering van het toezicht. 
Verder waren er diverse ontwikkelingen, waaronder de decentralisatie in het Sociaal Domein en 
wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
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Uit een aantal gehouden evaluaties van het toezicht is modernisering wenselijk gebleken. Dat 
heeft geleid tot het aanbieden eind 2018 van de Agenda Toekomst van het (interbestuurliik) 
Toezicht (de Agenda) aan de Tweede Kamer. In deze agenda zijn zeven ontwerpprincipes en vijf 
actielijnen benoemd.

Voor alle actielijnen uit de Agenda geldt dat het GTK zal worden aangepast aan de hand van de 
resultaten van de uitwerking daarvan. Aan de volgende ontwerpprincipes en actielijnen uit de 
Agenda is in dit GTK 2020 al deels invulling gegeven:
1. Uniformiteit en maatwerk / transparantie. Door een uniforme methodiek van toezicht te 

hanteren, is het transparant voor de toezichtontvanger hoe dit wordt toegepast, op welke 
wijze er wordt getoetst (normen) en hoe wordt omgegaan met de bevindingen. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van de toezichtontvangers.

2. Risicogericht toezicht. Toezicht focust zich op die situaties waar er risico’s zijn met potentieel 
grote maatschappelijke effecten, zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch. Hoewel er 
nog geen eenduidige methode van risicoanalyse beschikbaar is (deze wordt uitgewerkt in 
actielijn 5 van de agenda), wordt met dit GTK wel een eerste stap gezet.

3. Toezicht is proportioneel. Als een organisatie ‘in control’ en financieel gezond is, blijft het 
toezicht beperkt tot het minimaal noodzakelijke. Waar dat minder het geval is, draagt toezicht 
bij aan de versterking daarvan. De toezichthouder gaat in gesprek, geeft adviezen en/of grijpt 
in waar nodig.

4. Beter voeren van de dialoog. Dit nieuwe GTK heeft als uitgangspunt dat goed toezicht alleen 
in dialoog kan worden uitgevoerd.

Wat zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van het vorige GTK?
De provincies hebben ervoor gekozen een uitgebreider GTK op te stellen. Vanuit gemeenten 
waren er signalen dat er behoefte is aan een volledigere uitwerking van de kaders. In dit nieuwe 
GTK is daaraan invulling gegeven.

Naast een uitgebreidere toelichting is een aantal kaders scherper geformuleerd. Hiermee laat het 
GTK 2020 minder interpretatieruimte en is er sprake van meer uniformiteit bij het toezicht. 
Daarnaast is er ook ruimte voor maatwerk en dialoog, in lijn met het uitgangspunt ‘uniformiteit en 
maatwerk’ en ‘beter voeren dialoog’ in de Agenda. Het doel van financieel toezicht is hierbij niet 
uit het oog verloren. De uniforme kaders zijn er om te voorkomen dat een gemeente een 
structureel tekort op de begroting krijgt, dat niet makkelijk meer zelf op te lossen is.

Sinds 2014 zijn er aanpassingen geweest in de wet- en regelgeving. Zo is bijvoorbeeld het BBV 
gewijzigd en zijn er door de Commissie BBV nieuwe notities uitgebracht, onder andere over 
kapitaalgoederen en structurele en incidentele baten en lasten. De gevolgen hiervan zijn in dit 
GTK verwerkt.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het vorige GTK uit 2014 is dat de toezichthouders gaan 
werken met een uniforme toetspuntenlijst. Op basis van een aantal uniforme toetspunten kan de 
toezichthouder snel vaststellen of een gemeente voor het komende jaar onder repressief 
(regulier) toezicht kan worden geplaatst en/of eventueel nader onderzoek nodig is. Met deze
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werkwijze is een eerste aanzet gedaan om het toezicht transparanter te maken en meer 
risicogericht en proportioneel.

Begrotingscirculaire 2020-2013
Bij de beoordeling van de begroting 2020 ligt de aandacht, in navolging op voorgaande jaren, 
onder andere op de ontwikkelingen van het budget voor het sociaal domein. We verwachten dat, 
na enkele jaren van ervaring en voortschrijdend inzicht, de ramingen in de begroting 2020 
realistisch zijn. Daarbij is tijdige informatievoorziening van de betreffende verbonden partijen van 
belang, zodat in uw begroting een realistische raming kan worden opgenomen. Ook toetsen we 
komend jaar de begroting op de meest recente wijzigingen van het Besluit begroting en 
verantwoording (BBV).

leder jaar is ons uitgangspunt dat u onder repressief toezicht komt te staan. Gedurende het jaar 
volgen wij risicogericht de ontwikkelingen van uw financiële positie en nemen kennis van uw 
financiële besluiten. Daarbij vragen wij u de kadernota/voorjaarsnota, Bestuursrapportages en de 
conceptbegroting aan ons ter kennisname toe te sturen. Wanneer wij negatieve ontwikkelingen 
zien, dan kunnen wij op ambtelijk niveau tijdig met u in gesprek.
Wanneer na ons onderzoek blijkt dat uw begroting en meerjarenraming niet structureel en reëel in 
evenwicht zijn, volgt ambtelijk en bestuurlijk overleg en mogelijk preventief toezicht. Als preventief 
toezicht wordt ingesteld, heeft u eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te kunnen doen.

Tot slot
In beide documenten zijn financieel technische onderwerpen opgenomen die wellicht meer voor 
het college bestemd zijn. Daarom worden ze ook in afschrift aan het college verzonden. Wij 
attenderen u op onze beqrotinqsbrief die wij u ieder jaar toezenden. Hierin staan de specifieke 
aandachtspunten voor uw eigen begroting.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

Bijlagen

- Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) voor gemeenten
- Begrotingscirculaire Gemeenten 2020-2023.
Afschrift aan:

- College van burgemeester en wethouders van de in Zuid-Holland gelegen gemeenten.
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Inleiding

leder jaar ontvangt u relevante en actuele informatie over de wijze waarop uw (meerjaren)begroting wordt 
beoordeeld vanuit onze wettelijke taak, het financieel toezicht. Het is belangrijk deze informatie te 
betrekken bij de kaderstelling voor de begroting en bij de vaststelling van uw begroting.

Uw gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in 
evenwicht is. leder jaar besluiten wij, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, vóór 1 januari of uw 
gemeente onder repressief of preventief toezicht valt. Het doel hiervan is te voorkomen dat uw gemeente 
een structureel tekort op de begroting krijgt, dat niet makkelijk meer door u zelf op te lossen is 
Financieel toezicht draagt bij aan een 'slimmer en sterker’ Zuid-Holland met een sterk openbaar bestuur als 
uitgangspunt. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen 
verantwoordelijkheid van besturen is het uitgangspunt

Agenda toekomst van het (interbestuurliik) toezicht en een nieuw Gemeenschappelijk financieel 
toezichtkader 2020 (GTK 2020)
In december 2018 is de Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Deze gezamenlijke agenda van gemeenten, provincies en het Rijk kent zeven 
ontwerpprincipes (horizontaal voorop en wordt versterkt, uniformiteit (methodiek) en maatwerk, 
risicogericht toezicht, toezicht is proportioneel en wordt uitgeoefend aan de hand van een interventieladder, 
transparantie, verbinden van inzichten, efficiënt en effectief) en vijf actielijnen.
De vijf actielijnen zijn:
1. Versterken verbinding horizontale controle en verticaal toezicht
2. Beter voeren dialoog
3. Beter leren via toezicht
4. Uniformeren uitvoering toezicht
5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s

Met het vernieuwde GTK 2020 wordt een eerste stap gezet in de gewenste richting uit de Agenda 
toekomst van het toezicht en wordt vooral invulling gegeven aan:
• Uniformiteit en maatwerk/transparantie
• Risicogericht toezicht
• Proportioneel toezicht
• Beter voeren van de dialoog
In maart 2019 is het GTK 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

In het GTK 2020 zijn tevens de vaste onderwerpen opgenomen die ieder jaar in de begrotingscirculaire 
terugkwamen. De begrotingscirculaire is daarmee kleiner in omvang dan u normaal gewend bent. Verder 
zijn in deze circulaire financieel technische onderwerpen opgenomen die wellicht meer voor het college 
bestemd zijn en van belang zijn voor de opstelling van de begroting. Een afschrift van deze circulaire 
hebben wij aan uw college gestuurd.

Heeft u vragen over de inhoud van deze circulaire of de vertaling hiervan in uw begroting? Neem dan 
gerust contact op via de griffier met de ambtelijke contactpersoon voor uw gemeente. In onze brief over de 
begroting 2019 vindt u de contactgegevens.
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1. Toets begroting en meerjarenraming

Op grond van de Gemeentewet houden wij toezicht op de financiën van de gemeenten. Dit doen wij 
risicogericht en proportioneel op basis van vertrouwen en zelfstandigheid van de gemeenten.
De uitgangspunten bij het bepalen van de vorm van toezicht zijn de Gemeentewet, de Algemene wet 
bestuursrecht, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de notities van de 
commissie BBV. ons GTK 2020 en deze begrotingscirculaire.
U ziet erop toe op grond van artikel 189 van de Gemeentewet dat de (meerjaren)begroting structureel en 
reëel in evenwicht is.

1.1 Repressief en preventief toezicht
Regulier houden wij repressief toezicht. Repressief toezicht betekent dat u uw begroting direct kunt 
uitvoeren. Wanneer uw begroting niet aan de wettelijke criteria voldoet, dan kunnen wij preventief toezicht 
instellen. Preventief toezicht betekent dat wij de begroting en de daarop volgende begrotingswijzigingen 
eerst moeten goedkeuren voordat u deze kunt uitvoeren. Voordat er wordt besloten tot preventief toezicht 
over te gaan, wordt gelegenheid gegeven voor bestuurlijk overleg.
Een verdere uiteenzetting over het repressief en preventief toezicht kunt u lezen in het vernieuwde 
GTK 2020, hoofdstuk 5.

1.2 Bepalen van het structureel en reëel evenwicht

1.2.1 Structureel evenwicht
Om het toezichtregime te kunnen bepalen, wordt de begroting getoetst aan de hand van de 
toezichtscriteria in artikel 203 van de Gemeentewet. Deze zijn verder uitgewerkt in het GTK 2020, 
hoofdstuk 6.
Wanneer de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten dan is er sprake van structureel 
evenwicht. Dit wordt beoordeeld per jaarschijf. Hiervoor is het van belang dat duidelijk uit de begroting blijkt 
welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Belangrijke onderdelen zijn:
• Het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten (artikel 19 lid c BBV).
• Het overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (artikel 19 lid d 

BBV).
• Het overzicht van baten en lasten (artikel 17 BBV).
Deze onderdelen bij elkaar zijn nodig om een goed beeld te hebben van het structureel evenwicht van de 
begroting. Kortom, is de begroting voor de korte en de langere termijn structureel in evenwicht?
Het is van belang deze onderdelen te betrekken bij het bepalen en presenteren van het structureel saldo 
van de begroting en meerjarenraming. Wij dringen er bij u op aan dit in het raadsvoorstel of in de inleiding 
van de begroting op te nemen. De Commissie BBV doet de aanbeveling om als voorbeeld de 
onderstaande lay-out te hanteren.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

(bedragen x € 1000)

2019 2020 2021 2022

Saldo baten en lasten -1.460 -1.500 -1.690 -1.335

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.660 1.630 1.500 1.250

Begrotingssaldo 200 130 -190 -85

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -150 -100 200 50

Structureel begrotingssaldo 50 30 10 -35
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Ook voor het nemen van besluiten gedurende het begrotingsjaar is het van belang deze te toetsen aan wat 
de financiële consequenties zijn en erop toe te zien dat er op langere termijn voldoende financiële dekking 
is.

TIP De notitie structurele en incidentele baten en lasten
Wilt u meer weten over het verschil tussen incidentele en structurele baten en lasten? Lees dan de notitie 
structurele en incidentele baten en lasten (augustus 2018) van de commissie BBV

1.2.2 Reëel evenwicht
Reëel evenwicht betekent dat de geraamde bedragen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Wanneer wij 
van oordeel zijn dat dit niet het geval is, dan kan er een bijstelling op het begrotingssaldo plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de bezuinigingen niet voldoende realistisch zijn ingevuld. Dit kan 
betekenen dat uw begroting niet structureel en reëel in evenwicht is. Uw gemeente kan dan in aanmerking 
komen voor preventief toezicht.

1.2.3 Bepaling van het structureel en reëel evenwicht
Bij de beoordeling of de begroting structureel en reëel in evenwicht is, kijken wij onder andere ook naar de 
volgende onderwerpen zoals opgenomen in de toetspuntenlijst in het GTK 2020:
• De inkomsten uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds
• Incidentele baten en lasten
• Bezuinigingen, ombuigingen en taakstellingen die in de begroting en/of meerjarenraming zijn 

opgenomen worden beoordeeld op hardheid en haalbaarheid (realiteit van de ramingen).
• Taakstellingen verbonden partijen
• Inzicht in onderhoud kapitaalgoederen
• Bezuinigingen op onderhoud kapitaalgoederen
• Grondexploitaties
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De inhoudelijke beoordeling van bovenstaande onderwerpen staan uiteengezet in het GTK 2020, 
hoofdstuk 7.

1.2.4 Opschuivend sluitend perspectief
Er kan geen sprake zijn van opschuivend sluitend perspectief. Bij de beoordeling van het structureel en 
reëel evenwicht, beoordelen wij of er sprake is van een opschuivend sluitend perspectief. Daarmee wordt 
bedoeld dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij 
uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. Is er in uw (meerjaren)begroting alleen evenwicht in de 
laatste jaarschijf (2023) van de meerjarenraming? Dan beoordelen wij of er sprake is van opschuivend 
sluitend meerjarenperspectief. Dit is het geval als ook bij de begroting 2019 alleen de laatste jaarschijf 
(2022) structureel en reëel in evenwicht was. Als dat zo is, dan moeten bij de begroting 2020 minimaal de 
laatste twee jaarschijven structureel en reëel in evenwicht zijn (2022 en 2023).

1.2.5 Transparantie
Wij trachten ieder jaar zoveel mogelijk transparantie te geven in ons toezichtsproces. Indien zoals de 
hierboven vermelde bijstellingen plaatsvinden, dan heeft dit invloed op de hoogte van het begrotingssaldo. 
Deze bijstellingen vinden uiteraard niet zomaar plaats, hierover is altijd ambtelijk overleg. Het betekent dat 
wij van mening zijn dat bepaalde opgenomen baten of lasten in de begroting niet volledig, niet voldoende 
realistisch of haalbaar zijn.
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Het kan ook zijn dat er in de begroting geen weergave is gegeven van het structurele begrotingssaldo 
(begrotingssaldo minus het saldo van de incidentele baten en lasten). Dit geldt eveneens voor de 
meerjarenraming In de begrotings- en jaarrekeningbrieven geven wij de structurele saldi weer zoals wij dat 
hanteren in ons oordeel. Ook in de begrotingsbrief 2020 zullen wij dit weer opnemen

9



10



2. Ontwikkelingen BBV

2.1 Nieuwe notities commissie BBV

De commissie BBV geeft in notities aan op welke wijze een bepaald onderwerp in de begroting verwerkt 
kan of moet worden. Kan, omdat de regelgeving meerdere verwerkingsopties toestaat en moet als de 
regelgeving verplicht tot een bepaalde verwerkingswijze. De BBV-notities bevatten dan ook aanbevelingen 
(‘kan’) en stellige uitspraken (‘moet’) voor de juiste toepassing en uitvoering van het BBV.

In 2018 zijn de volgende notities geactualiseerd en gepubliceerd:
• Notitie structurele en incidentele baten en lasten (augustus 2018)
• Notitie gebeurtenissen na balansdatum (maart 2018)
• Nadere uitleg tussentijds winst nemen (maart 2018)
• Notitie geprognosticeerde balans en EMUsaldo (november 2018)

In 2019 wil de commissie BBV een notitie prospectief inzicht publiceren. Deze notitie wordt uitgebracht ter 
ondersteuning van gemeenteraden om hun autorisatiefunctie op een adequate wijze toe te passen. Voor 
beter meerjarig financieel inzicht zijn de onderdelen ‘structurele en incidentele baten en lasten', 
meerjarenraming, kengetallen en beleidsindicatoren, resultaatbestemming en geprognosticeerde balans 
van belang De relatie tussen deze onderdelen wordt in deze notitie verder uitgewerkt. Ook zal de notitie 
structurele en incidentele baten en lasten van augustus 2018 straks onderdeel gaan uitmaken van de 
notitie “prospectief inzicht” die nog gepubliceerd gaat worden.

Notitie structurele en incidentele baten en lasten
In de notitie structurele en incidentele baten en lasten zijn onder andere de volgende aandachtspunten 
opgenomen:
• Een apart, zelfstandig leesbaar hoofdstuk (twee) specifiek gericht op raadsleden. Benadrukt wordt dat 

(voor raadsleden) het inzicht in de financiële positie van groot belang is om een goed beeld te hebben 
van het structureel begrotingssaldo.

• Algemeen uitgangspunt van deze notitie is, dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor 
structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, 
incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.

• Verduidelijking onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten aan de hand van een 
algemeen kader en uitgewerkte (niet limitatieve) voorbeelden.

• De stellige uitspraak dat het verplicht voorgeschreven overzicht van incidentele baten en lasten een 
nadere toelichting vereist.

• De aanbeveling om in de financiële verordening een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang 
incidentele baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht.

• De aanbeveling om het structureel saldo overzichtelijk in de begroting te presenteren en hiervoor 
gebruik te maken van het in de notitie opgenomen voorbeeld (zie de tabel die hiervoor is opgenomen 
in hoofdstuk 3, het kopje Structureel evenwicht)

Het is noodzakelijk voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit en volledigheid van het overzicht van 
incidentele baten en lasten. Er wordt in de notitie vanuit gegaan dat in principe alle baten en lasten 
structureel van aard zijn. Incidentele baten en lasten zijn uitzondering en dienen toegelicht te worden. Om 
te kunnen bepalen wat er nu wel en niet als uitzondering (incidenteel) aangemerkt kan worden, biedt deze 
notitie, door middel van een algemeen kader en diverse voorbeelden, een verduidelijking. Wij zullen de
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uitgangspunten van deze notitie betrekken bij ons oordeel over het structureel en reëel in evenwicht zijn 
van de begroting en meerjarenraming.

Notitie gebeurtenissen na balansdatum
Deze notitie richt zich op de meer technische kant van de financiële verslaggeving.

Nadere uitleg tussentijds winstnemen
Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de 
voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Deze zogenaamde POC methode 
(=percentage-of-completion-methode) wordt in de notitie verduidelijkt. Aandachtspunten zijn:
• Het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel zijn essentiële 

uitgangspunten. Baten en lasten, en het daaruit voortvloeiende resultaat, moeten worden toegerekend 
aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten (zoals 
grondexploitatieprojecten) betekent dit dat de (verwachte) winst niet pas aan het eind van het project 
als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand moet 
komen en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is 
daarmee geen keuze, maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen 
van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.

• Voorwaarden: Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én de grond (of 
het deelperceel) moet zijn verkocht; én de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de 
realisatie gerealiseerd).

Notitie geprognosticeerde balans en EMUsaldo
Het is voor de raad en de gemeentelijke organisatie van belang om niet alleen te sturen op het huidige en 
komende jaar, maar ook op de daaropvolgende jaren. Hiermee kunnen ontwikkelingen vroegtijdig 
gesignaleerd worden, zodat tijdig kan worden bijgestuurd als bijvoorbeeld blijkt dat in de komende jaren de 
omvang van de reserves flink afneemt. Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa (bezittingen) en 
passiva (eigen vermogen en schulden) inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige 
geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft inzicht om 
zich een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de gemeente en de 
ontwikkelingsrichting ervan.
Naast deze signaleringsfunctie kan de geprognosticeerde balans ook gebruikt worden voor het berekenen 
van het EMU-saldo. Omdat het EMU-saldo van alle decentrale overheden onderdeel uitmaakt van het 
EMU-saldo op nationaal niveau is het daarmee ook relevant voor de gemeenten om het eigen EMU-saldo 
te volgen.
In het BBV zijn enkele bepalingen opgenomen over de geprognosticeerde balans en het EMU-saldo. In de 
praktijk blijkt er echter onduidelijkheid te zijn over deze artikelen en de interpretatie van het EMU-saldo. De 
notitie geprognosticeerde balans en EMU-saldo heeft als doel om over deze artikelen meer informatie te 
verschaffen en via suggesties en voorbeelden te concretiseren hoe gemeenten invulling kunnen geven aan 
deze vereisten.

Notitie Materiële vaste activa
Vorig jaar hebben wij u erop geattendeerd dat in december 2017 de notitie Materiële vaste activa is 
gepubliceerd. Omdat de notitie van belang is, brengen wij deze nogmaals onder de aandacht. De notitie 
behandelt de wijze van activeren, waarderen en afschrijven van activa en het onderhoud van 
kapitaalgoederen. Ook zijn er aandachtspunten voor de financiële verordening opgenomen.
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3 Specifieke onderwerpen

3.1 Sociaal domein
De taken binnen het sociaal domein worden nu enkele jaren uitgevoerd door gemeenten, meestal 
gezamenlijk in een gemeenschappelijke regeling. Het financiële beeld binnen het sociaal domein wordt 
steeds duidelijker. In de afgelopen jaren raamden gemeenten de uitvoering van de taken binnen het 
sociaal domein vaak budgettair neutraal. Wij zien steeds meer dat de lasten worden geraamd op basis van 
realisatie. Het is onze rol om te beoordelen of de ramingen in de (meerjaren)begroting voor het sociaal 
domein reëel zijn en welke risico's gemeenten lopen. Daarbij betrekken wij de realisatie van de laatste 
jaarrekeningen, de verwachte realisatie voor het jaar 2019 en de verslagen van de accountant.

Voor de begroting 2020 verwachten wij dat alle gemeenten, na enkele jaren van ervaring en 
voortschrijdend inzicht in het sociaal domein, reëel ramen. Blijkt uit de (verwachte) realisatie dat de lasten 
hoger zijn dan het beschikbare gestelde (rijks)budget? Dan beschouwen wij het uitgangspunt van 
budgettair neutraal ramen niet meer als reëel. U kunt dit uitgangspunt wel handhaven, als u maatregelen 
neemt om de lasten te (kunnen) verlagen. De reële ramingen gelden niet alleen voor de uitgaven, maar 
ook voor de bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen Deze zullen wij net als andere maatregelen 
toetsen op hardheid en haalbaarheid.

Decentralisaties worden vaak in samenwerking opgepakt. Maar de deelnemende gemeenten blijven wel 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Wordt het budget overschreden? Dan kan dit aan de 
deelnemende gemeenten worden doorberekend. De financiële risico's kunnen dan groot zijn. Maak 
daarom goede afspraken met de organisatie die deze taken voor u uitvoert. Deze afspraken kunnen gaan 
over:

de manier van werken;
de periodieke informatievoorziening;
de manier van verantwoording;
de manier waarop u kunt bijsturen.

3.2 Overgangsbepaling Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)
Door de invoering van de Notitie grondexploitaties 2016 bestaat de gemeentelijke grondexploitatie met 
ingang van 1 januari 2016 alleen maar uit Bouwgronden in exploitatie. Had uw gemeente daarvoor Niet in 
exploitatie genomen gronden (NIEGG) op de balans staan, dan zijn die nu opgenomen als materiële vaste 
activa (MVA). Het kan zijn dat deze gronden tegen een hogere waarde zijn opgenomen dan de 
marktwaarde. In dat geval maakt u gebruik van de overgangsbepaling die de commissie BBV heeft 
opgenomen. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Dit betekent dat dit jaar, uiterlijk 31 
december 2019, de toets moet plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende 
bestemming. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 
december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden.

3.3 Omgevingswet
De Omgevingswet zal per 1 januari 2021 ingaan. Zoals u weet, wordt de wet- en regelgeving voor ruimte, 
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld en is het de bedoeling om het aanvragen van 
vergunningen te vereenvoudigen. Dit betekent één wet die ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving 
stimuleert en kwaliteit borgt. De gebruikers staan hierbij centraal.
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Omgevingsvisie
Met de nieuwe wet zijn het Rijk, de provincies en gemeenten voortaan verplicht een omgevingsvisie te 
maken. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving. De 
belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:
• gemeenten dienen een omgevingsvisie op te stellen;
• per gemeente geldt één omgevingsplan;
• gemeenten werken de omgevingsvisie uit in een omgevingsplan en programma’s:
• het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving;
• in een programma staan maatregelen waarmee een bevoegd gezag een omgevingswaarde of een 

andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving wil bereiken.

Houdt rekening met de financiële gevolgen voor uw gemeente
Wij zien dat de nodige betrokken partijen volop hiermee bezig zijn. Het is van groot belang om een goede 
inschatting te maken wat er op uw gemeente afkomt en u adequaat op deze wet voor te bereiden. Daarbij 
past ook de vraag wat de financiële gevolgen voor uw gemeente zullen zijn.
Denk aan:
• Welk personeel is wel en niet nodig?
• Hoe begeleidt u het implementatieproces?
• Moet u uw medewerkers opleiden?
• Wat betekent dit voor ICT?
• Wat kost het om de omgevingsdocumenten te ontwikkelen?

TIP Kijk voor meer informatie op: aandeslagmetdeomgevinciswet. nl
Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ ondersteunt onder andere overheden om aan het 
werk te gaan met de wet. Het programma is een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies, 
waterschappen en het Rijk.

3.4 BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) en sport
Door de wetswijziging uitbreiding btw-sportvrijstellingen in 2019 vervalt het recht op aftrek van btw voor 
gemeenten en andere exploitanten zonder winstoogmerk. Omdat de exploitanten tegen 6% (te betalen) 
btw-tarief een sportaccommodatie ter beschikking konden stellen en de aftrekbare btw op de kosten 
meestal 21% bedroeg levert dit voor de exploitanten een nadeel op en voor de Rijksoverheid een voordeel. 
Omdat de wetswijziging voortkomt uit Europese regelgeving en het geen bezuinigingsmaatregel is, wil het 
kabinet deze gelden terug laten vloeien naar de gedupeerden. Daarvoor zijn twee regelingen in het leven 
geroepen.

de ‘Regeling specifieke uitkering stimulering sport’; gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 
een bijdrage aanvragen voor bestedingen inzake sportactiviteiten waarvoor geen recht op aftrek 
van voorbelasting bestaat. Deze specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 17,5 procent van de 
gerealiseerde bestedingen.
de regeling ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’: vanaf 1 
januari 2019 t/m 2023 is een subsidiepot beschikbaar, bedoeld voor de bouw en het in 
standhouden van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en onderhoud van 
sportmaterialen. Dit betekent feitelijk een teruggaaf van zo’n 20 procent van de investering.

De gevolgen van de wetswijziging kunnen van invloed zijn op de exploitatie van uw begroting.
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3.5 ‘Staat van Zuid-Holland’
Op de website staatvan.zuid-holland.nl worden ieder jaar vijf dashboards gelanceerd met financiële data uit 
de begrotingen van de Zuid-Hollandse gemeenten De vijf dashboards betreffen:
Financiële kengetallen
Hier staan de financiële kengetallen weergegeven zoals de netto schuldquote, de gecorrigeerde netto 
schuldquote, de solvabiliteit, de belastingcapaciteit, de structurele exploitatieruimte en de grondexploitatie. 
Deze kengetallen geven inzicht in de financiële situatie van de gemeente, maar zeggen het meest wanneer 
zij in samenhang worden bezien.
Weerstandsvermogen
Dit dashboard geeft de weerstandscapaciteit, de gekwantificeerde risico's en de verhouding tussen deze 
beide weer, de zogenoemde ratio weerstandsvermogen. Het geeft aan in hoeverre een gemeente in staat 
is om de risico’s die een gemeente loopt het hoofd te bieden met (onder andere) de opgebouwde 
reservepositie.
Percentage verbonden partijen
Hier worden de percentages van de gemeentelijke begrotingsbudgetten weergegeven welke besteed 
worden via de verbonden partijen. Deze informatie geeft inzicht in de mate waarin gemeentelijke taken bij 
andere organisaties of samenwerkingsverbanden zijn belegd en in hoeverre dit op de gemeentelijke 
begroting drukt (en daarmee vastligt).
Exploitatieresultaat
Hier wordt inzicht gegeven in het meerjarige exploitatieresultaat van de gemeentelijke begrotingen. Naast 
het door de gemeente gepresenteerde begrotingsresultaat wordt ook het structureel resultaat en wanneer 
van toepassing, ook het door de provincie gecorrigeerde resultaat weergegeven.
Woonlastendruk
De drie belangrijkste gemeentelijke lokale heffingen zijn in dit dashboard opgenomen, te weten de 
onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit samen vormt de gemeentelijke 
woonlastendruk. Per gemeente wordt tevens inzicht verschaft in de meerjarige ontwikkelingen hiervan.

3.6 Routekaart innovatieve financiering
Eind november 2018 is de Routekaart voor innovatieve financieringsvormen gelanceerd. De Routekaart is 
een keuzetool, die enerzijds dient als een soort kieswijzer en behulpzaam kan zijn voor het vinden van het 
juiste financiële instrument bij een maatschappelijk project. Anerzijds biedt de Routekaart een analyse van 
vijf financiële instrumenten vanuit juridisch, bestuurskundig en financieel-economisch opzicht.
De vijf financiële instrumenten zijn op dit moment het revolverend fonds, de publieke prijsvraag, 
matchfunding, het Right to Challenge en de netwerksubsidie. De Routekaart biedt tevens naast de 
keuzetool zowel praktische als juridische handvatten aan beleidsmakers bij overheden die met de 
instrumenten aan de slag gaan. De Routekaart kunt u vinden op www.financiereninnetwerken.nl.

3.7 Inzenden van uw begroting aan GS
U zendt uw begroting, maar ook wijzigingen in de begroting, jaarrekening en andere wettelijk verplichte 
documenten per post of digitaal in. Bij het digitaal inzenden is het van belang dat wij de stukken goed 
kunnen archiveren. Op die manier blijft voor de toekomst duidelijk wat de besluitvorming is geweest. Een 
raadsbesluit met bijvoorbeeld alleen een link naar informatie op een website of app is niet voldoende. Wij 
verzoeken de begrotings- en jaarrekeningstukken digitaal in te zenden door middel van het E-formulier. Dit 
E-formulier is te vinden op onze website: www.zuid-holland.nl > onderwerpen > lokaal bestuur > financieel 
toezicht.
De fysieke evenals de digitale begroting en jaarrekening dienen qua vorm en inhoud aan de wettelijke 
eisen te voldoen.
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Tot slot
In deze circulaire zijn actuele en relevante aandachtspunten opgenomen. Hebt u vragen over de inhoud 
van deze circulaire dan kunt u via uw griffier contact opnemen met de financieel toezichthouder voor uw 
gemeente.
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1 INLEIDING

Doelgroep

Dit Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) 
kent een brede doelgroep die vooral bestaat uit bestuur
ders en ambtenaren van:
• De provincies, als toezichthouders.
• Gemeenten als toezichtontvangers.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincies houden 
financieel toezicht op gemeenten. Dit GTK heeft betrek
king op dat financieel toezicht door GS op gemeenten. 
Het financieel toezicht door de minister van BZK op 
de provincies maakt geen onderdeel uit van dit toezicht
kader.

Voor het financieel toezicht op gemeenschappelijke 
regelingen wordt een afzonderlijk gemeenschappelijk 
toezichtkader opgesteld, dat naar verwachting vanaf 
het begrotingsjaar 2021 gaat gelden. De kaders voor 
het toezicht op waterschappen zijn per afzonderlijke 
provincie bepaald en worden daarom in dit GTK buiten 
beschouwing gelaten.

Waarom een (nieuw) GTK?

Het GTK is aan vernieuwing toe, enerzijds omdat de uit 
2014 daterende versie actualisatie behoeft en anderzijds 
omdat er behoefte bestaat aan modernisering van het 
toezicht. Verder waren er diverse ontwikkelingen, waar
onder de decentralisatie in het Sociaal Domein in 2015 
en de wijziging van het Besluit Begroting en Verant
woording provincies en gemeenten (BBV) in 2016.

Uit een aantal gehouden evaluaties van het inter
bestuurlijk en het financieel toezicht is modernisering 
wenselijk gebleken. Dat heeft geleid tot het aanbieden 
eind 2018 van de Agenda Toekomst van het (interbe
stuurlijk) Toezicht (hierna: de Agenda) aan de Tweede 
Kamer. De opgaven waar het openbaar bestuur voor 
gesteld staat, zijn in de afgelopen jaren veranderd en 
onmiskenbaar complexer geworden. Daarom is het goed

dat door de VNG, het IPO, de staatssecretaris van Finan
ciën en de minister van BZK, gezamenlijk wordt ingezet 
op een verandering van het toezicht. In de Agenda is 
helder beschreven welke veranderingen van het toezicht 
gevraagd worden. In de Agenda zijn zeven ontwerp
principes en vijf actielijnen benoemd.

De ontwerpprincipes zijn:
1. Horizontaal voorop en wordt versterkt
2. Uniformiteit (methodiek) en maatwerk
3. Risicogericht toezicht
4. Toezicht is proportioneel en wordt uitgeoefend 

aan de hand van een interventieladder
5. Transparantie
6. Verbinden van inzichten
7. Efficiënt en effectief.

De actielijnen zijn:
1. Versterken verbinden horizontale controle en 

verticaal toezicht
2. Beter voeren dialoog
3. Beter leren via toezicht
4. Uniformeren uitvoering toezicht
5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico's.

Het doel van toezicht is in de Agenda als volgt 
geformuleerd:
"Interbestuurlijk toezicht is er omdat de overheid haar 
taken blijvend goed wil uitvoeren en dat inwoners en 
bedrijven erop kunnen vertrouwen dat dit beschermd 
en geborgd is."

Toezicht is nadrukkelijk niet het primaire instrument 
om dit doel te bereiken. Voorop staat dat het de verant
woordelijkheid van de betreffende overheid is om haar 
eigen taken goed uit te voeren en om financieel stabiel 
te zijn. Daar hoort bij dat de horizontale 'checks and 
balances' goed worden ingevuld. Het verticale toezicht 
versterkt dit. De toezichthouder heeft een brede blik: 
doordat hij ziet wat er bij andere toezichtontvangers 
gebeurt, kan hij ontwikkelingen signaleren en goede 
praktijkvoorbeelden delen.
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Aan de volgende ontwerpprincipes en actielijnen uit 
de agenda is in dit GTK deels invulling gegeven.
1. Uniformiteit en maatwerk / transparantie. Door een 

uniforme methodiek van toezicht te hanteren, is het 
transparant voor de toezichtontvanger hoe dit wordt 
toegepast, op welke wijze er wordt getoetst (normen) 
en hoe wordt omgegaan met de bevindingen. Hier
mee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke 
wens van de toezichtontvangers.

2. Risicogericht toezicht. Toezicht focust zich op die 
situaties waar er risico's zijn met potentieel grote 
maatschappelijke effecten, zowel inhoudelijk, 
financieel als organisatorisch. Hoewel er nog geen 
eenduidige methode van risicoanalyse beschikbaar is 
(deze wordt uitgewerkt in actielijn 5 van de agenda), 
wordt met dit GTK wel een eerste stap gezet.

3. Toezicht is proportioneel. Als een organisatie 'in 
control' en financieel gezond is, blijft het toezicht 
beperkt tot het minimaal noodzakelijke. Waar dat 
minder het geval is, draagt toezicht bij aan de ver
sterking daarvan. De toezichthouder gaat in gesprek, 
geeft adviezen en/of grijpt in waar nodig.

4. Beter voeren van de dialoog. Dit nieuwe GTK heeft 
als uitgangspunt dat goed toezicht alleen in dialoog 
kan worden uitgevoerd.

Er is met dit GTK nog geen stap gezet om te komen tot 
een gezamenlijk toezichtkader voor het financieel en 
generiek interbestuurlijk toezicht. In actielijn 4 van de 
agenda zal dit worden uitgewerkt. Voor alle actielijnen 
uit de agenda geldt dat het GTK zal worden aangepast 
aan de hand van de resultaten van de uitwerking 
daarvan.

Status

GS van de twaalf provincies formuleren gezamenlijk 
in het GTK de taak van de financieel toezichthouder, 
vanuit de wettelijke opdracht. De afstemming hierover 
heeft ambtelijk plaatsgevonden tussen de gezamenlijke 
provinciale toezichthouders.
Het GTK is hiermee een uitwerking van het wettelijk 
kader voor het financieel toezicht op decentrale over
heden. Het GTK is vastgesteld door de colleges van GS 
van de twaalf provincies.

Dit toezichtkader vervangt voor gemeenten het 
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader - 
Kwestie van evenwicht! uit 2014 en is van toepassing 
op de begroting 2020 en verder.

Leeswijzer

Het doel van financieel toezicht en de betrokken actoren 
worden toegelicht in respectievelijk hoofdstuk 2 en 
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 
algemene uitgangspunten. Vervolgens beschrijft 
hoofdstuk 5 welke vormen van financieel toezicht 
we kennen en gaat hoofdstuk 6 in op de wijze waarop 
het financieel toezicht wordt uitgevoerd. In hoofdstuk 7 
zijn de specifieke kaders en begrippen uitgewerkt.

De toezichtvorm bij gemeentelijke herindelingen, finan
cieel toezicht op financiering decentrale overheden en 
overige relevante zaken die een relatie hebben met het 
financiële toezicht komen aan de orde in hoofdstuk 8.
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2 DOEL VAN HET FINANCIEEL TOEZICHT

Maatschappelijk belang

De financieel toezichthouder helpt gemeenten bij het 
bevorderen van een gezonde financiële huishouding en 
biedt daarmee meerwaarde aan de kwaliteit van het 
openbaar bestuur. Financieel toezicht is een wezenlijk 
onderdeel van de 'checks and balances' binnen het 
openbaar bestuur en draagt hiermee bij aan het voor
komen dat een gemeente niet meer in staat is financiële 
tekorten zelf op te lossen. Een gemeente die toch nog 
in financiële moeilijkheden komt, kan op grond van 
Artikel 12 Financiële-verhoudingswet een beroep doen 
op de collectieve middelen in het gemeentefonds. Iedere 
gemeente betaalt dan mee aan de financiële proble
men van deze gemeente. Het belang van het financieel 
toezicht ligt dus bij de gezamenlijkheid van gemeenten. 
Het toezicht draagt hiermee bij aan het borgen van een 
gezonde financiële huishouding van gemeenten.

Ondersteunen van de horizontale 
controle en verantwoording
Afgeleid van bovenstaande doelstelling hebben de 
toezichthouders zich ook tot doel gesteld de horizontale 
verantwoording aan en de controle door de raad 
en daarmee de kwaliteit van het openbaar bestuur 
versterkt te krijgen.

Elke gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen 
financieel beleid en beheer. De meerwaarde van het 
financieel toezicht is dat het een bijdrage kan leveren 
aan de kwaliteit van de democratische horizontale 
verantwoording en de sturing en controle door de raad. 
Onderdeel van de meerwaarde is de onafhankelijke 
positie van de toezichthouder en diens breder inzicht 
in problematiek en ontwikkelingen waar meerdere 
gemeenten mee geconfronteerd worden.

Financieel toezicht is een onderdeel van de 'checks 
and balances' rondom de gemeentelijke financiën.
De toezichthouder versterkt het inzicht in de stand van 
zaken van de gemeentelijke financiën als geheel en 
geeft signalen af ten behoeve van het publiek debat. 
Toezicht houden is niet zo zeer 'bemoeien met', maar 
veeleer 'betrokken zijn bij'. Het gaat om een construc
tieve dialoog waarin betrokken partijen met behoud van 
ieders rol en verantwoordelijkheid elkaar aanspreken en 
kritisch bevragen.
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3 ACTOREN BIJ HET FINANCIEEL TOEZICHT

De raad

De raad heeft een kaderstellende en controlerende taak. 
Als volksvertegenwoordiging leggen ze de beleidsdoelen 
met de daarbij behorende budgetten in de begroting 
vast. Zij moeten daarbij zorgen dat de begroting een 
structureel en reëel evenwicht vertoont (Artikel 189 
Gemeentewet).

De raad kan bij zijn controlerende taak gebruik maken 
van de informatie van de accountant en de lokale reken
kamer. De financieel toezichthouder is complementair 
aan de horizontale kaderstellende en controlerende taak 
van de raad. Alle drie de externe partijen hebben dus 
een andere rol ten aanzien van de controlerende taak 
van de raad.
• De financieel toezichthouder kijkt vooruit en antici

peert op actuele gebeurtenissen die mogelijk invloed 
hebben op de gemeentelijke financiën. Hij vormt zich 
een oordeel over het structureel en reëel evenwicht 
van de begroting en meerjarenraming. Daarbij heeft 
de toezichthouder ook een adviserende rol, maar 
grijpt ook in als dat nodig is. Financieel toezicht moet 
niet worden verward met controle van de (financiële) 
administratie. Dat is een taak van de accountant
(zie hieronder). De jaarrekening en de bevindingen 
van de accountant maken wel onderdeel uit van 
het begrotingsonderzoek door de financieel toezicht
houder (Artikel 203 Gemeentewet).

• De accountant blikt vooral terug. Hij controleert 
het getrouwe beeld van de jaarrekening en de 
rechtmatigheid en vormt zich een oordeel over de 

administratieve organisatie en de interne controle 
en kan daarover ook aanbevelingen doen. Ook de 
accountant heeft een adviserende rol. Dit doet de 
accountant in opdracht van de raad, die daarbij 
ook aanvullende eisen kan stellen (Artikel 213 
Gemeentewet).

• De lokale rekenkamer(commissie) doet vooral doel
matigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. De 
rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf haar 
agenda. Het doel van de onderzoeken is ondersteu
ning van de raad bij zijn controlerende taak (Artikel 
182 Gemeentewet).

In aanvulling hierop is relevant dat het college ook 
verplicht is periodiek doelmatigheid- en doeltreffend- 
heidonderzoeken te (laten) doen naar het door hem 
gevoerde bestuur (Artikel 213a Gemeentewet).

De toezichthouder

De provincie is financieel toezichthouder op gemeenten. 
Het betreft de uitvoering van de wettelijk opgedra
gen taak, zoals omschreven in Artikelen 186 t/m 215 
Gemeentewet en Artikel 12 Financiële-verhoudingswet.

De landelijke coördinatie van het financieel toezicht 
vindt plaats in het Vakberaad Gemeentefinanciën. Dit is 
een overlegorgaan van de gezamenlijke toezichthouders 
(provincies en BZK) en vertegenwoordigers het IPO, VNG 
en de ROB. De kaders voor het toezicht worden aange
reikt vanuit het Vakberaad Gemeentefinanciën en zijn 
vastgelegd in dit toezichtkader.

Provinciale Staten (PS) hebben het budgetrecht en 
bepalen daarmee de kaders voor de formatie en daar
mee indirect ook de kwaliteit en intensiteit van het 
financieel toezicht. Het uitvoeren van het toezicht is 
de verantwoordelijkheid van GS.

De minister van BZK

De minister van BZK is systeemverantwoordelijke van het 
toezicht. De provincies leveren jaarlijks aan de minister 
van BZK informatie over het uitgevoerde toezicht op 
gemeenten. De minister neemt dit op in het jaarlijkse 
toezichtsverslag aan de Tweede Kamer.

De ministers van BZK is, samen met de minister van 
Financiën, verantwoordelijk voor het beheer van het 
Gemeentefonds. Voor een extra beslag op de middelen 
uit dit fonds kunnen gemeenten onder bepaalde voor
waarden een aanvraag doen op grond van artikel 12 van 
de Financiële-verhoudingswet. Het ministerie van BZK 
voert het zogenoemde artikel 12-toezicht uit volgens 
de Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet.
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4 UITGANGSPUNTEN

Algemene uitgangspunten 
voor het GTK
Financieel toezicht vindt zijn basis in de wet en is geba
seerd op vertrouwen. Ten behoeve van het maatschap
pelijke doel (zie hoofdstuk 2) heeft de wetgever bepaald 
dat de toezichthouder zich een oordeel vormt over het 
al dan niet structureel en reëel in evenwicht zijn van de 
(meerjaren)begroting van de gemeenten. Uitgangspunt 
hierbij is dat iedere gemeente zelf verantwoordelijk 
is voor een gezond financieel beleid en beheer. De 
toezichthouder laat de gemeente daarom haar eigen 
verantwoordelijkheid, maar is alert op beslissingen met 
financiële consequenties die het begrotingsevenwicht 
(kunnen) aantasten.

De toezichthouder doet waar nodig uitspraken over het 
financieel beleid, de verordeningen (volgens Artikel 212 
Gemeentewet) en het financieel beheer, waaronder het 
weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Daarnaast 
kan de financieel toezichthouder, vanuit zijn toezicht
houdende taak, suggesties en adviezen geven die de 
overige beleidsvelden raken.

Financieel toezicht moet niet worden verward met 
controle van de (financiële) administratie. Zo kan de 
toezichthouder zich bijvoorbeeld beperken tot de vraag 
of er recente onderhoudsplannen zijn en of deze correct 
financieel vertaald zijn naar de begroting en meerjaren
raming. De toezichthouder vertrouwt erop dat deze 
plannen er ook daadwerkelijk zijn. Dat laat overigens 
onverlet dat onderhoudsplannen wel, om diverse 
redenen, kunnen worden opgevraagd.

Met dit nieuwe GTK zetten we een eerste stap in de 
gewenste richting uit de Agenda (zie hoofdstuk 1).
Dit en bovenstaande uitgangspunten hebben geleid tot 
vier algemene uitgangspunten voor dit GTK. Wanneer 
de actielijnen uit de agenda leiden tot andere inzichten, 
zal het GTK daarop worden aangepast.

1. Uniformiteit en maatwerk
2. Risicogericht toezicht
3. Toezicht is proportioneel
4. Transparantie.

1. Uniformiteit en maatwerk
Toezichthouders streven naar uniformiteit en daarmee 
ook naar meer eenduidigheid ten aanzien van de 
gehanteerde criteria.

Na toepassing van uniforme kaders voor het bepalen 
van het toezichtregime, is het toezicht vooral maatwerk 
en vindt het plaats op basis van contact en dialoog. Het 
huidige toezicht verandert naar lerend toezicht, waarbij 
het niet meer alleen draait om beoordelen, maar ook 
om het signaleren en vooral een constructieve dialoog 
tussen toezichthouder en toezichtontvanger. Hierbij 
wordt expertise ingebracht en aan beide zijden wordt 
geleerd om het toezicht te optimaliseren. Er is ruimte 
voor maatwerk in de uitvoering van toezicht, maar ook 
voor gerichte interventies waar die nodig blijken.

Aan het maatwerk wordt in dit GTK uitvoering gegeven 
door de uitgangspunten risicogericht en proportioneel 
te hanteren. Risicogericht en proportioneel toezicht 
houdt in dat de toezichthouder bepaalt hoeveel (extra) 
aandacht een gemeente naar zijn oordeel nodig heeft. 
De toezichthouder stemt de intensiteit van het onder
zoek en het contact met de gemeente daarop af.

Voor het bepalen van het structureel en reëel evenwicht 
is in dit GTK een stap gezet om meer uniformiteit in de 
criteria te realiseren. Bij het begrotingsonderzoek maken 
toezichthouders gebruik van een toetspuntenlijst.

Naast de toetspuntenlijst ontwikkelen de toezicht
houders een methodiek om voor iedere gemeente een 
risicoprofiel te kunnen opstellen. Dit helpt de toezicht
houder bij het beoordelen op welke onderdelen nader 
onderzoek nodig is.

De toezichthouder kan meerwaarde bieden door 
gebruik te maken van de kennis over de desbetref
fende gemeente die bij de provincie aanwezig is. Op 
veel beleidsvelden werken de provincies samen met de 
gemeenten. Door interne afstemming met de beleids
afdelingen van de provincie en regelmatig contact en 
dialoog met gemeenten, kan de toezichthouder op de 
hoogte blijven van wat er in een gemeente speelt. Ook 
het volgen van landelijke en provinciale trends en ont



wikkelingen, waaronder wetswijzigingen, kan bijdragen 
aan het leveren van meerwaarde.
Dankzij deze integrale benadering kunnen provincies, 
binnen de in dit GTK opgenomen kaders, eigen accenten 
en prioriteiten toevoegen aan de wijze waarop zij het 
toezicht vorm willen geven.

2. Risicogericht toezicht
Een binaire benadering van het toezichtregime (waarbij 
de keuze is beperkt tot repressief of preventief toezicht) 
geeft nog onvoldoende duiding over de financiële 
positie van een gemeente en de financiële risico's die zij 
loopt. Bevindingen zullen altijd binnen een bepaalde 
context geplaatst moeten worden. Om een inschatting 
te maken van de kans dat een gemeente op termijn 
in financiële problemen kan komen, ontwikkelen de 
toezichthouders daarom een methodiek om voor iedere 
gemeente een risicoprofiel te kunnen opstellen. Dit 
profiel helpt de toezichthouder bij het inschatten van 
de mogelijke extra aandacht die een gemeente nodig 
heeft. Uiteraard is de toezichthouder zich bewust van 
het feit dat zich onverwachte (lokale) ontwikkelingen 
kunnen voordoen, die niet te vangen zijn in een uniform 
risicoprofiel.

Dit risicoprofiel komt niet in de plaats van de eigen 
risico-inventarisatie die de gemeente gebruikt voor 
het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit.
Het profiel is in eerste instantie bedoeld als hulp
middel voor de oordeelsvorming van de toezichthouder 
en het daaraan gekoppelde proportionele toezicht en 
geeft aanvullende informatie voor de dialoog met de 
gemeente.

Het streven is om met ingang van de beoordeling van 
de begroting 2020 ervaring met het risicoprofiel op te 
doen. Het profiel is daarmee niet in beton gegoten 
en wordt de komende jaren doorontwikkeld, zoveel 
mogelijk in samenwerking met gemeenten.

3. Toezicht is proportioneel
De toezichthouders willen zo effectief mogelijk optre
den en zo efficiënt mogelijk werken. Daarbij wil het 
financieel toezicht de administratieve last voor gemeen
ten beperken, ofwel: licht waar het kan, zwaarder waar 
het nodig is. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van 
beschikbare informatie. Als voor de oordeelsvorming 
over de financiële positie nadere informatie nodig is, 
zal hierom verzocht worden.

Door middel van de toetspuntenlijst wordt een aantal 
vragen beantwoord. Indien alle vragen positief beant
woord worden valt de gemeente 'door de zeef'. Er vindt 
dan op dat moment geen verder onderzoek plaats en is

er altijd sprake van het repressieve toezichtregime. 
Worden niet alle vragen positief beantwoord, dan 
voldoet de begroting niet aan alle criteria en vindt er 
wel verder onderzoek plaats. Zie verder hoofdstuk 6.2 
'Bepalen van het toezichtregime'.

Als de begroting van een gemeente voldoet aan de 
wettelijke criteria om in aanmerking te komen voor 
repressief toezicht (zie hoofdstuk 5), dan zal de toe
zichthouder zich meestal beperken tot regulier contact 
met de gemeente. Op het moment dat het risicoprofiel 
beschikbaar is, maakt de toezichthouder een inschatting 
welke impact dit zou kunnen hebben op de ontwikke
ling van de financiële positie. Als de impact als groot is 
aan te merken, zal de toezichthouder meer aandacht 
voor die gemeente hebben. Dit kan zich vertalen naar 
diepgaander onderzoek van de financiële stukken en 
intensiever ambtelijk contact. Als de financiële situatie 
verder verslechtert, waardoor de begroting op termijn 
mogelijk niet meer voldoet aan de criteria voor het 
repressieve toezicht, liggen ook bestuurlijke contacten 
voor de hand.

Bij intensiever financieel toezicht wordt ingespeeld op 
de individuele situatie van de gemeente. Immers, niet 
iedere gemeente is hetzelfde en financiële knelpunten 
kunnen door uiteenlopende oorzaken ontstaan.

4. Transparantie 
Het toezichtoordeel
Transparant betekent dat van tevoren helder is wat 
de toezichthouder van de gemeente verwacht en wat 
de gemeente van de toezichthouder kan verwachten. 
Bovendien moet de toezichthouder in staat zijn het 
toezichtoordeel uit te leggen. Met dit GTK is aan deze 
twee aspecten van transparantie verder invulling 
gegeven door onder andere de kaders en begrippen 
beter toe te lichten en door toepassing van een toets
puntenlijst.

Fina n ciële (toezi ch t)in fo r mat ie 
Het belang van de openbaarheid van publieke infor
matie (transparante overheid) voor de democratische 
rechtstaat, de burger en het bestuur, is groot. Binnen 
de provincies gebeurt er al veel op het gebied van 
inventariseren en openbaar maken van financiële 
(toezicht)informatie. Het streven is te komen tot meer 
uniformiteit tussen provincies. Deze ambitie van de 
gezamenlijke toezichthouders zal de komende jaren 
naar verwachting, in combinatie van de Agenda, 
verder worden opgepakt en ingevuld.
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5 VORMEN VAN FINANCIEEL TOEZICHT

In dit hoofdstuk worden de twee wettelijke vormen 
van financieel toezicht kort toegelicht:
1. Repressief toezicht
2. Preventief toezicht
Voor een beschrijving van het toezichtproces wordt 
verwezen naar hoofdstuk 6. De kaders en begrippen 
die daarbij worden gehanteerd zijn toegelicht in 
hoofdstuk 7.

De toezichthouder bepaalt de vorm van toezicht op 
basis van:
• Gemeentewet.
• Algemene wet bestuursrecht.
• Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten en de notities van de commissie BBV.
• Het GTK 2020 en aanvullende begrotings- of thema- 

circulaires.

1. Repressief toezicht

Repressief toezicht is standaard. Deze vorm van toezicht 
houdt in dat de begroting en begrotingswijzigingen 
direct uitgevoerd kunnen worden (rechtskracht krijgen), 
zonder afhankelijk te zijn van een voorafgaande goed
keuring van GS.

Er is altijd sprake van repressief toezicht als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
• De begroting is structureel en reëel in evenwicht.

De structurele baten dekken ieder jaar de structurele 
lasten en de ramingen zijn realistisch. Als de begro
ting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan 
moet aannemelijk zijn dat dit evenwicht uiterlijk in 
het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand 
wordt gebracht.

• De jaarrekening en begroting zijn op tijd ingezonden. 
De jaarrekening vóór 15 juli van het jaar volgend op 
het verslagjaar en de begroting vóór 15 november 
van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

2. Preventief toezicht

Preventief toezicht is uitzondering en wordt ingesteld 
als niet voldaan wordt aan het criterium structureel en 
reëel evenwicht. Preventief toezicht kan ook worden 
ingesteld als niet is voldaan aan de wettelijke inzend
termijnen. Overschrijding van de uiterste inzenddata 
leidt in beginsel tot preventief toezicht, ook voor een 
financieel gezonde gemeente. De reden hiervoor is dat 
de toezichthouder tijdig over informatie moet beschik
ken om zich een oordeel te kunnen vormen over de 
financiële positie. Bovendien kan het niet voldoen 
aan de termijnen een signaal zijn dat een gemeente 
de financiële huishouding niet op orde heeft.
Preventief toezicht betekent dat de begroting en 
de daarop volgende wijzigingen eerst moeten worden 
goedgekeurd door GS, voordat deze kunnen worden 
uitgevoerd. Zolang de begroting niet is goedgekeurd, 
mag de gemeente geen verplichtingen aangaan of uit
gaven doen, zonder voorafgaande toestemming van GS. 
In hoofdstuk 6 zijn de uitzonderingen hierop toegelicht.

Structureel en reëel niet in evenwicht
Preventief toezicht is aan de orde als, naar het oordeel 
van GS, de begroting niet structureel en reëel in even
wicht is én het naar het oordeel van GS niet aanneme
lijk is dat dit evenwicht uiterlijk tot stand kan worden 
gebracht in het laatste jaar van de meerjarenraming.
De hierbij geldende kaders worden toegelicht in 
hoofdstuk 7.
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6 HET PROCES

6.1 Inzending van stukken

Om de begroting te kunnen beoordelen, moet de 
toezichthouder over voldoende informatie beschik
ken. Gemeenten zijn daarom verplicht een aantal 
documenten aan te leveren. De toezichthouder moet 
deze stukken archiveren. Het gaat daarom om volle
dige documenten, die door de raad zijn vastgesteld.
De toezichthouder kan zelf bepalen hoe de inzending 
geregeld wordt, bijvoorbeeld in een digitale vorm (zoals 
pdf) en een bepaald e-mailadres, de Berichtenbox of het 
digitale loket van de provincie. Digitale aanlevering in 
een webversie (HTML of link) van het document is niet 
toegestaan.

Voor de aanlevering van de stukken gelden termijnen.
In onderstaand overzicht zijn de verplicht in te zenden 
stukken gespecificeerd, inclusief de inzendtermijnen.

Vaststellen jaarstukken
De jaarstukken kunnen pas worden vastgesteld als ze 
compleet zijn (zie Titel IV, hoofdstuk XIII, paragraaf 2

Tabel 1 Verplicht in te zenden stukken financieel toezicht

Gemeentewet). Jaarstukken kunnen bijvoorbeeld niet, 
in afwachting van de controleverklaring, onder voor
behoud door de raad worden vastgesteld. Als hierdoor 
de wettelijke inzendtermijn wordt overschreden, is het 
van belang dat de gemeente hierover in overleg treedt 
met de toezichthouder.

Overige relevante documenten en informatie
De documenten worden niet losstaand beoordeeld, 
maar in samenhang met elkaar en vanuit historisch 
besef. Voor het beoordelen van deze stukken raadpleegt 
de toezichthouder, naast de hierboven genoemde 
verplichte documenten, vaak ook andere documenten 
en informatie, zoals:
• Kadernota en/of andere tussentijdse (bestuurs) 

rapportages.
• Conceptbegroting, na behandeling door het college.
• Meerjarenprogramma grondexploitaties.
• Financiële beleidsnota's.
• Beheerplannen kapitaalgoederen.
• Meerjarige berekeningen (vier jaar) van de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds.

Aan te leveren stukken I De stukken bevatten minimaal

(Financiële) verordeningen Uitgangspunten en regels voor het financiële beleid en beheer 
Getekend raadsbesluit.

Maximaal twee weken 
na besluitvorming.

Begroting en 
meerjarenraming

- Beleidsbegroting
- Financiële begroting
- Meerjarenraming
- Gelijktijdig met de begroting vastgestelde 
begrotingswijzigingen

- Aangenomen moties en amendementen
- Getekend raadsbesluit raadsbesluit (inclusief raadsvoorstel).

Maximaal twee weken 
na besluitvorming en vóór 
15 november in het jaar 
voorafgaand aan het 
betreffende begrotingsjaar.

Jaarstukken - Jaarverslag
- Jaarrekening
- Controleverklaring
- Accountantsverslag
- Aangenomen moties en amendementen
- Getekend raadsbesluit.

Maximaal twee weken 
na besluitvorming en vóór 15 juli 
in het jaar volgend op het jaar 
waarop de jaarrekening betrekking 
heeft.

Alle begrotingswijzigingen - Raadsvoorstel met bijlagen

- Aangenomen moties en amendementen
- Getekend raadsbesluit.

Maximaal twee weken 
na besluitvorming.

12 GTK 2020 gemeenten



6.2 Bepalen van het toezichtregime

Naleven inzendtermijnen
Het niet naleven van termijnen kan een indicatie zijn 
voor minder goed functioneren van de gemeentelijke 
financiële huishouding. Daarom hebben GS de wette
lijke bevoegdheid om een gemeente onder preventief 
financieel toezicht te plaatsen, als inzendtermijnen 
worden overschreden. De gronden voor het instellen 
van dit preventief toezicht zijn facultatief en bieden GS 
de mogelijkheid deze bevoegdheid zo nodig met enige 
soepelheid uit te oefenen.

Gemeenten moeten dus rekening houden met de 
inzendtermijnen, bijvoorbeeld bij het plannen van raads
vergaderingen. Er moet voldoende tijd zijn om

de stukken, na de vaststelling door de raad, in te zenden. 
Wanneer een gemeente voorziet dat de wettelijke 
inzendtermijn niet gehaald kan worden, moet de toe
zichthouder hiervan direct in kennis worden gesteld.
De toezichthouder kan met de gemeente maatwerk- 
afspraken maken over de consequenties van de termijn
overschrijding. Agendatechnische redenen zijn hierbij 
geen argument om af te zien van preventief toezicht.

Structureel en reëel begrotingsevenwicht
Nadat de benodigde documenten zijn aangeleverd, 
vormt de toezichthouder zich een oordeel over het 
structurele en reële begrotingsevenwicht. Dit doet hij 
met behulp van een toetspuntenlijst. De toetspuntenlijst 
werkt als een zeef. De toetspuntenlijst geeft, aan de 
hand van een aantal vragen, de toezichthouder inzicht

Toetspuntenlijst voor financieel toezicht

Algemene informatie

1 Zijn de begroting en jaarrekening, inclusief amendementen en begrotingswijzigingen, tijdig ingezonden?

2 Presenteert de gemeente zelf cijfermatig, conform het voorbeeld in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van 
de Commissie BBV, dat het begrotingsjaar structureel in evenwicht is? Presenteert de gemeente zelf dat het begrotingsjaar 
structureel en reëel in evenwicht is?

3 Is de algemene uitkering reëel geraamd op basis van tenminste de meicirculaire van BZK?

4 Is er sprake van een positief structureel saldo bij de laatste jaarrekening?

Incidentele baten en lasten

5 Is het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten correct?

Kapitaalgoederen
6 Kan de gemeente de volle jaarlasten van de nog te realiseren (her)investeringen opvangen binnen een structureel sluitende 

begroting?
7 Beschikt de gemeente over actuele (meerjarige) beheerplannen voor wegen (inclusief kunstwerken), riolering, water, groen 

en gebouwen?
8 Is het benodigde onderhoudsbudget van genoemde kapitaalgoederen (voortvloeiend uit het door de raad vastgestelde 

kwaliteitsniveau) reëel verwerkt in de (meerjaren)begroting?

9 Blijkt uit de begroting dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij de genoemde kapitaalgoederen?

Realiteit van de ramingen
10 Zijn geraamde ombuigingen en/of taakstellingen reëel en/of weinig risicovol? Dit mede in relatie tot eventuele afwijkingen 

van de loon- en prijsstijgingen volgens de gehanteerde circulaire.
11 Zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten in de vastgestelde begroting van de GR overeenkomstig opgenomen in 

de begroting van de deelnemende gemeenten?

Grondexploitaties
12 Is er voor geprognosticeerde verliezen van grondexploitatiecomplexen een adequate verliesvoorziening gevormd?

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

13 Voldoet de gemeente voor het weerstandsvermogen aan haar eigen vastgestelde norm?
14 Is er naar het oordeel van de toezichthouder voldoende weerstandsvermogen in relatie tot de gekwantificeerde risico's?

Algemeen eindoordeel
15 Is het begrotingsjaar (op basis van bovenstaande beantwoorde vragen) naar het oordeel van de toezichthouder structureel 

en reëel in evenwicht?
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of er sprake is van structureel en reëel evenwicht in het 
begrotingsjaar. Als de begroting aan alle criteria in de 
toetspuntenlijst voldoet, 'valt die door de zeef' en is er 
altijd sprake van het repressieve toezichtregime. Voldoet 
de begroting niet aan alle criteria, dan vindt verder 
onderzoek plaats.

Onderstaand overzicht bevat de vragen in de toets
puntenlijst. Zie hoofdstuk 7 voor een toelichting op 
de begrippen en kaders waarop de toetspunten zijn 
gebaseerd. Bijlage 1 bevat een aanvullende toelichting 
op de toetspunten.

Verder onderzoek vindt plaats in het geval de begroting 
niet door de zeef valt. Op basis van dit verdere onder
zoek wordt de vorm van toezicht voor het komende 
begrotingsjaar bepaald. Op basis van aanvullende 
informatie kan geoordeeld worden dat het begrotings
jaar (alsnog) structureel en reëel in evenwicht is. Of er 
kan geoordeeld worden, dat het voldoende aanneme
lijk is dat het structureel en reëel evenwicht in uiterlijk 
de laatste jaarschijf van de meerjarenraming tot stand 
zal worden gebracht. In beide gevallen is er sprake van 
repressief financieel toezicht.

Als de begroting, op basis van verder onderzoek, naar 
het oordeel van de toezichthouder, niet structureel en 
reëel in evenwicht is en het voor GS niet aannemelijk 
is dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de 
meerjarenraming wordt hersteld, is er in beginsel van 
rechtswege sprake van preventief toezicht (Artikel 203 
Gemeentewet). Zodra deze situatie zich voordoet, 
bieden GS de gemeente gelegenheid tot overleg. Hier
mee stellen GS de gemeente in staat aanvullende maat
regelen te treffen om preventief toezicht te voorkomen.

GS stellen de raad uiterlijk 31 december schriftelijk in 
kennis van het toezichtregime voor het komende jaar, 
met een afschrift aan het college.

Meerjarig repressief toezicht
In Limburg wordt gewerkt met de mogelijkheid een uit
spraak te doen over een meerjarige vorm van repressief 
toezicht (voor maximaal 4 jaar). Hieraan ten grondslag 
ligt een periodiek financieel verdiepingsonderzoek 
naar de financiële positie en de financiële functie bij 
de gemeente. Voorts monitort Limburg jaarlijks om 
te bezien of de uitspraak gehandhaafd kan blijven, 
dan wel daar op terug gekomen moet worden in 
verband met verslechtering van de financiële positie.

6.3 Uitvoeren van repressief toezicht

Zoals eerder vermeld, vindt het repressieve begrotings- 
toezicht risicogericht en proportioneel plaats. Provincies 
kunnen eigen accenten en prioriteiten toevoegen aan 
de wijze waarop zij het toezicht vormgeven. Op basis 
van onder andere het risicoprofiel van een gemeente 
(zie hoofdstuk 4), beoordeelt de toezichthouder welke 
(extra) werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij kan 
gedacht worden aan verdiepend onderzoek op basis 
van (aanvullende) stukken, het volgen van de ontwikke
lingen binnen gemeenten, extra ambtelijke overleggen 
en extra bestuurlijke overleggen.

6.4 Uitvoeren van preventief toezicht

Goedkeuring van begroting en begrotings
wijzigingen
Als een gemeente door GS voor het begrotingsjaar 
onder preventief financieel toezicht is geplaatst, 
behoeven de begroting en de wijzigingen daarop 
de goedkeuring van GS. Hiervoor gelden de volgende 
termijnen (Artikel 10:31 Awb.):
• De toezichthouder maakt een besluit over al dan niet 

goedkeuring van de begroting of een begrotings
wijziging, binnen 13 weken na inzending ervan 
door de gemeente, bekend.

• Om goedkeuring op de begroting te verkrijgen, moet 
de gemeente actie ondernemen op basis van de met 
de toezichthouder gemaakte afspraken, zoals bijvoor
beeld het indienen van een door de raad vastgesteld 
herstelplan.

• De toezichthouder kan de termijn van 13 weken 
éénmaal met ten hoogste 13 weken verlengen (ver
daging). Dat moet gebeuren vóór het verstrijken 
van de eerste termijn van 13 weken.

• Onthouding van goedkeuring ,of gedeeltelijke 
goedkeuring, vindt niet eerder plaats dan nadat GS 
de raad gelegenheid tot overleg hebben geboden.
De motivering van het goedkeuringsbesluit verwijst 
naar hetgeen in dit overleg aan de orde is gekomen 
(Artikel 10:30 Awb).

• Zolang aan de begroting geen goedkeuring is ge
hecht, kunnen wijzigingen daarop niet afzonderlijk 
worden goedgekeurd. Als een besluit tot wijziging 
van de begroting ter goedkeuring wordt aangebo
den, terwijl de begroting nog niet is goedgekeurd, 
dan begint de termijn van 13 weken derhalve te 
lopen op de dag dat de begroting is goedgekeurd.

• Als GS niet op tijd beslissen, wordt de begroting of 
begrotingswijziging geacht te zijn goedgekeurd en 
kan de gemeente overgaan tot uitvoering ervan.
Het preventieve toezicht vervalt hiermee niet. Voor
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Termijnen voor het al dan niet verlenen van goedkeuring aan de begroting

START

ARTIKEL 191
+ De vastgestelde begroting en - Bestuurlijk overleg GEMEENTEWET

- (meerjaren)begroting zijn -------► met de gemeente
structureel en reëel in evenwicht?

GS zien vóór 1 januari af van
------- preventief toezicht, bijvoorbeeld

n.a.v. aanvullende raadsbesluiten

Besluit GS: repressief toezicht
Voor 1 januari begrotingsjaar 
besluit GS: preventief toezicht

ARTIKEL 203 
GEMEENTEWET

1
EINDE

ARTIKEL 203
Voor 1 januari gemeente in kennis LID 1 GEMEENTEWET
stellen van GS besluit preventief
toezicht dmv een brief van GS onder
vermelding van inzendingsdatum
begroting ivm ingang 1e termijn
van 13 weken (artikel 10:31 AWB)

1 ARTIKEL 10:31
Binnen 13 weken na ontvangst ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
van de begroting zo nodig goed
keuringstermijn begroting verdagen 
met 13 weken

Gemeente kan vastgesteld 'her 
stelplan' indienen (ruim binnen de 
termijn van (2x) 13 weken AWB)

Structureel en reëel evenwicht 
(meerjaren)begroting hersteld?

ARTIKEL 10:30
ALGEMENE WET Bieden van gelegenheid tot over- 
BESTUURSRECHT ,e9 met de raad (bestuursorgaan + 

dat het besluit heeft geno
men) -> gedeputeerde (alsnog) 
akkoord met herstelplan?

-i

Besluit GS: goedkeuring 
begroting onthouden

-i

Besluit GS: begroting inclusief 
herstelplan goedgekeurd

Besluit GS: intrekken preventief 
toezicht cf. artikel 203 lid 5 
gemeentewet?

Brief van GS aan de raad binnen 
(2x)13 weken na indienen oor
spronkelijke begroting: onthou
den goedkeuring aan begroting 
inclusief herstelplan

I

Brief van GS aan de raad binnen 
(2x) 13 weken na indienen 
oorspronkelijke begroting: 
begroting inclusief herstelplan 
goedgekeurd

1

Brief van GS aan de raad binnen 
(2x) 13 weken na indienen oor
spronkelijke begroting: begroting 
inclusief herstelplan goedgekeurd 
en preventief toezicht ingetrokken

I
Het preventieve toezicht blijft van kracht, tot op basis van de begroting 
voor het volgende jaar de toezichthouder het begrotingsregime voor 
dat jaar heeft bepaald. Zo nodig worden afspraken aangepast aan de 
situatie
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slag meer uitgebreid zijn. Bij eventueel daarop volgende 
jaren kunnen GS zich beperken tot het redelijk peil van 
de eigen heffingen en actuele ontwikkelingen. Over de 
jaren waarover een gemeente een aanvullende uitkering 
zal ontvangen wordt ook verslag gedaan van de mate 
waarin in de gemeente sprake is van een aanmerkelijke 
verbetering van de financiële positie. Daarnaast wordt 
ingegaan op de wijze waarop de gemeente zich heeft 
gehouden aan de van toepassing zijnde voorschriften.

GS hebben specifieke verantwoordelijkheden in verband 
met het toezicht op de gemeentelijke begroting. Het 
verslag zal daarom behalve op de meer financieel techni
sche aspecten en een analyse ervan, ook moeten ingaan 
op de maatregelen die in het ambtelijk en eventueel 
bestuurlijk verkeer zijn overeengekomen, of van de zijde 
van de provincie zijn ingebracht. Het gaat hierbij om 
de afspraken die zijn gemaakt en de wijze waarop hier 
door de gemeente mee is omgegaan.

De analyse van de lasten en de baten van de gemeente 
richt zich zowel op de toekomst (onontkoombare en 
onuitstelbare lasten voor nieuw beleid) als op het 
verleden. Van belang is wat het lastenpatroon van een 
gemeente is geweest in de jaren voorafgaand aan de 
artikel 12-aanvraag. De analyses van de ontwikkelingen 
in de reserves en voorzieningen en ontwikkelingen in de 
gegevens over de fysieke, sociale en financiële structuur 
moeten hierin meer inzicht geven.
{Bron: Toelichting bij het besluit van 14 november 1996, 
Stcrt. 1996, 239)
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Termijnen voor het al dan niet verlenen van goedkeuring aan de begroting

START

De vastgestelde begroting en 
(meerjaren)begroting zijn 
structureel en reëel in evenwicht?

ARTIKEL 191
Bestuurlijk overleg GEMEENTEWET 
met de gemeente

GS zien vóór 1 januari af van
r—— preventief toezicht, bijvoorbeeld --------

n.a.v. aanvullende raadsbesluiten

Besluit GS: repressief toezicht
Voor 1 januari begrotingsjaar 
besluit GS: preventief toezicht

ARTIKEL 203 
GEMEENTEWET

ARTIKEL 203
Voor 1 januari gemeente in kennis LID 1 GEMEENTEWET
stellen van GS besluit preventief
toezicht dmv een brief van GS onder
vermelding van inzendingsdatum
begroting ivm ingang 1e termijn
van 13 weken (artikel 10:31 AWB)

' ARTIKEL 10:31
Binnen 13 weken na ontvangst ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
van de begroting zo nodig goed
keuringstermijn begroting verdagen 
met 13 weken

ARTIKEL 10:30 
ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT

Gemeente kan vastgesteld 'her
stelplan' indienen (ruim binnen de 
termijn van (2x) 13 weken AWB)

Structureel en reëel evenwicht 
(meerjaren)begroting hersteld?

Bieden van gelegenheid tot over
leg met de raad (bestuursorgaan + 
dat het besluit heeft geno
men) -> gedeputeerde (alsnog) 
akkoord met herstelplan?

-I

Besluit GS: goedkeuring 
begroting onthouden

Besluit GS: begroting inclusief 
herstelplan goedgekeurd

Besluit GS: intrekken preventief 
toezicht cf. artikel 203 lid 5 
gemeentewet?

-1

Brief van GS aan de raad binnen 
(2x)13 weken na indienen oor
spronkelijke begroting: onthou
den goedkeuring aan begroting 
inclusief herstelplan

Brief van GS aan de raad binnen 
(2x) 13 weken na indienen 
oorspronkelijke begroting: 
begroting inclusief herstelplan 
goedgekeurd

I

Brief van GS aan de raad binnen 
(2x) 13 weken na indienen oor
spronkelijke begroting: begroting 
inclusief herstelplan goedgekeurd 
en preventief toezicht ingetrokken

i
Het preventieve toezicht blijft van kracht, tot op basis van de begroting 
voor het volgende jaar de toezichthouder het begrotingsregime voor 
dat jaar heeft bepaald. Zo nodig worden afspraken aangepast aan de 
situatie
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nieuwe begrotingswijzigingen gelden daarna ook 
bovenstaande termijnen, tenzij GS hebben besloten 
het preventieve toezicht te beëindigen.

De termijn waarbinnen een besluit genomen dient te 
worden, kan eenmaal voor zes maanden worden ver
daagd als voor het nemen van een besluit raadgeving 
van een adviseur is vereist. De adviseur moet wel aan 
bepaalde voorwaarden voldoen (Artikel 10:31 lid 3 Awb 
en Artikel 3:5 Awb). Dit kan bij hoge uitzondering voor
komen; er zijn geen praktijkvoorbeelden bekend waarbij 
dit aan de orde is geweest.

Beoordelingsnormen
Het preventief toezicht heeft als doel te voorkomen dat 
een gemeente een beroep moet doen op de collectiviteit 
van de middelen. In de Handleiding artikel 12 financiële 
verhoudingswet 2017 staat de aanbeveling om, in geval 
van ingesteld preventief toezicht, dezelfde beoordeling
snormen te hanteren, zoals die gelden onder het artikel 
12-regime.

Aangaan van verplichtingen 
vóór goedkeuring van de begroting
Zolang de begroting of een besluit tot wijziging van 
de begroting (nog) niet is goedgekeurd door GS, 
behoeft het gemeentebestuur voor het aangaan van 
verplichtingen de toestemming van GS.
GS kunnen bepalen voor welke posten en tot welk 
bedrag het gemeentebestuur geen goedkeuring behoeft 
voor het aangaan van verplichtingen, voordat de 
begroting is goedgekeurd, of nadat goedkeuring aan 
de begroting is onthouden,. Met de gemeente worden 
hierover afspraken gemaakt. Hierdoor worden de 
reguliere bedrijfsvoering, de uitvoering van wettelijke 
taken en uitvoering van het beleid niet onnodig ver
stoord. Dit zal in de praktijk inhouden dat een gemeente 
uitgaven kan doen tot het niveau van de laatst vast
gestelde begroting, inclusief begrotingswijzigingen, 
tenzij bij de nieuwe begroting het lastenniveau lager 
is vastgesteld. Voor alles wat nieuw is ten opzichte van 
de laatste begroting is toestemming nodig.

Op een verzoek om toestemming moeten GS binnen 
twee maanden beslissen. Als binnen deze termijn geen 
besluit is genomen, dan wordt de toestemming geacht 
te zijn verleend (Artikel 208 lid 3 Gemeentewet).

Als afwegingskader ten aanzien van nieuwe verplichtin
gen gelden de criteria conform de Handleiding artikel 12 
Financiële-verhoudingswet. De verplichtingen moeten 
onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.
Hieraan wordt bijvoorbeeld voldaan wanneer:
• er sprake is van een wettelijke verplichting, of

• uitstel leidt tot aansprakelijkstelling of kapitaal
vernietiging, of

• toekomstige onvermijdbare uitgaven worden 
voorkomen.

Uitzondering: dringende spoed
Het gemeentebestuur mag alleen in gevallen van drin
gende spoed verplichtingen aangaan zonder verkregen 
goedkeuring van GS (Artikel 209 Gemeentewet).
Het gaat hier om uitgaven waarbij voorafgaande toe
stemming van de toezichthouder niet tijdig mogelijk is. 
Of deze noodzaak aanwezig is, is ter beoordeling van 
de raad. Raadsleden die vóór stemmen lopen daarbij een 
zeker risico. Als GS later goedkeuring onthouden aan de 
begrotingswijziging, kunnen de betreffende raadsleden 
persoonlijk aansprakelijk worden gesteld (Artikel 210 
Gemeentewet).

Samen met de gemeente 
op zoek naar de oplossing
In geval van preventief toezicht gaat de toezichthouder 
samen met de gemeente aan de slag om helder te 
krijgen waar exact de pijnpunten liggen. Dit is meestal 
een periode van een intensieve dialoog tussen toezicht
houder en gemeente, zowel ambtelijk als (indien nood
zakelijk) bestuurlijk. Vaak moeten er moeilijke keuzes 
door de gemeente worden gemaakt.
De gemeente kan haar financiële situatie op verschil
lende manieren (laten) onderzoeken. Bijvoorbeeld met 
een begrotingsanalyse of een begrotingsscan. Daarnaast 
kan de provincie aanvullende onderzoeken laten uit
voeren op specifieke onderwerpen.
• Begrotingsanalyse: De gemeente kan een vergelij

king maken van haar uitgaven en die van een andere 
of meerdere gemeenten. Hiervoor is een digitaal 
rekenblad beschikbaar via: https://www.rijksoverheid. 
nl/documenten/rapporten/2015/05/01/begrotingsana- 
lyse-gemeente Gemeenten kunnen deze zelf invullen.

• Begrotingsscan: Het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en de provinciale 
toezichthouder maken - in samenwerking met de 
gemeente - een begrotingsscan. Zij beoordelen de 
financiële situatie en doen aanbevelingen voor ver
betering. Alleen gemeenten die door hun financiële 
positie onder preventief toezicht staan van de provin
cie kunnen deze scan aanvragen. Zie ook de Brochure 
gemeentelijke financiële scan van de Rijksoverheid.

De toezichthouder kan daarnaast ook zelf aanvullend 
onderzoek doen.

Een begrotingsscan geeft dus inzicht waar gemeenten 
uitgaven kunnen verlagen, inkomsten kunnen verhogen, 
vermogen moeten opbouwen en/of schulden moeten
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afbouwen. De begrotingsscan wordt op verzoek toe
gelicht in de raad, of een commissie uit die raad, zodat 
de raadsleden een helder beeld krijgen van de (on) 
mogelijkheden. Hiermee wordt de raad in zijn positie 
versterkt verantwoordelijkheid te nemen voor een 
structureel en reëel sluitende begroting.
De uitkomsten van een begrotingsscan zijn niet vrij
blijvend. Als follow-up wordt van de raad of het college 
een schriftelijke reactie richting GS gevraagd, in het 
bijzonder ten aanzien van de geschetste oplossings
richtingen en in hoeverre deze worden meegenomen 
bijde opstelling van de begroting. De conclusies en 
aanbevelingen zijn ook input voor overleg tussen 
de gemeente en de provincie.

Het is de verantwoordelijkheid van de 
raad om (een pakket van) maatregelen 
te treffen om het structureel en 
reëel begrotingsevenwicht te herstellen.

Al dan niet beëindigen van het preventieve 
toezicht
Het preventieve toezicht is in beginsel het hele begro
tingsjaar van kracht, maar er bestaat een mogelijkheid 
voor de toezichthouder om het preventieve toezicht 
gedurende het jaar te beëindigen. Er zijn twee opties 
nadat de begroting is goedgekeurd:
1. Intrekken van preventief toezicht (Artikel 203 lid 5 

Gemeentewet).
2. In stand houden van preventief toezicht gedurende 

de rest van het begrotingsjaar.

1. Een situatie van preventief toezicht zal in de praktijk 
vaak leiden tot het op onderdelen bijstellen van de 
bestaande begroting; meestal wordt dit een herstel
plan genoemd. Als de toezichthouder vindt dat het 
structurele en reële evenwicht is hersteld, bijvoor
beeld doordat de gemeente heeft besloten tot een 
concreet bezuinigingsplan, dan kan de toezicht
houder op dat moment de begroting alsnog goed
keuren en beslissen het preventieve toezicht daarna 
te beëindigen.

2. Een andere mogelijkheid is dat het begrotings
evenwicht is hersteld, maar dat de toezichthouder 
toch nog een vinger aan de pols wil houden. De 
begroting wordt goedgekeurd en het preventieve 
toezicht wordt dan niet beëindigd.

Ook in het geval preventief toezicht is ingesteld wegens 
termijnoverschrijding, bestaat de mogelijk om dit weer

in te trekken als de begroting/jaarrekening alsnog is 
ingezonden. Dit omdat op het moment dat de begroting 
en jaarrekening zijn aangeleverd, de toezichthouder er 
een financieel oordeel over kan vormen.

Onthouding goedkeuring begroting
Als, ondanks een eventueel herstelplan, niet voldoende 
aannemelijk is dat er sprake is van herstel van het struc
tureel en reëel evenwicht, zullen GS de goedkeuring 
aan de begroting moeten onthouden. Het preventieve 
toezicht blijft dan onverminderd van kracht, tot de 
begroting van het daaropvolgend jaar is ingediend en 
de toezichthouder heeft beoordeeld of er sprake is van 
herstel van het structureel en reëel evenwicht.
Het blijft gedurende deze periode de verantwoordelijk
heid van de raad om zo spoedig mogelijk te zorgen 
voor het herstel van het structurele en reële evenwicht 
op de begroting.

Voorafgaand aan het onthouden van de goedkeuring, 
wordt de raad gelegenheid gegeven tot overleg (Artikel 
10:30 Awb). De raad kan aan het college opdracht geven 
dit overleg te voeren (Artikel 160 lid 1 sub b Gemeente
wet). Het is ook mogelijk dat de raad een delegatie uit 
zijn midden afvaardigt, waarbij de aanwezigheid van de 
verantwoordelijk portefeuillehouder gewenst kan zijn.

De winkel moet open blijven
Als aan de begroting de goedkeuring wordt onthou
den, dan worden de kaders en gemaakte afspraken 
met betrekking tot het aangaan van verplichtingen en 
het doen van uitgaven, zoals eerder in dit hoofdstuk 
toegelicht, heroverwogen. Er is immers nog steeds geen 
sprake van een begroting als basisstuk waarop wijzi
gingen kunnen worden doorgevoerd of verplichtingen 
kunnen worden aangegaan. GS kunnen bepalen welke 
verplichtingen of uitgaven geen toestemming vooraf 
behoeven, maar zullen hier, in de situatie waarbij goed
keuring aan de begroting is onthouden, terughoudend 
mee omgaan. Dit benadrukt de noodzaak voor de raad 
om zo spoedig mogelijk maatregelen te benoemen die 
een daadwerkelijk evenwichtsherstel aantonen. Tot die 
tijd zullen GS het niveau waarop uitgaven mogen 
worden gedaan vaststellen op een lager niveau dan 
gebruikelijk, waarbij afhankelijk van de specifieke 
situatie maatwerk wordt toegepast.
Als er zicht is op een oplossing voor herstel van het 
structurele en reële begrotingsevenwicht, kunnen 
de afspraken voor het aangaan van verplichtingen, 
afhankelijk van de situatie, weer worden versoepeld.

Op zoek naar een oplossing
De gemeente moet dus blijven werken aan een oplos
sing om het evenwicht te herstellen (herstelplan). De
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raad is hiervoor verantwoordelijk. Het contact tussen 
toezichthouder en gemeente wordt in deze periode 
verder geïntensiveerd. GS doen via hun toezicht al het 
nodige ter verbetering van de financiële positie van de 
betrokken gemeente.
De gemeente verwerkt de maatregelen in de begroting 
voor het volgende jaar. Op basis daarvan beoordelen GS 
of die gemeente in aanmerking kan komen voor repres
sief toezicht. Ook hierbij gelden uiteraard de in dit GTK 
toegelichte kaders.

Jaarrekening
De niet goedgekeurde begroting heeft geen juridische 
status. Het is, in het kader van rechtmatigheid van de 
uitgaven, van belang dat de gemeente de beschikbare 
budgetten laat aansluiten op de laatst goedgekeurde 
begroting, aangevuld met de verplichtingen waar GS 
toestemming voor hebben gegeven. De jaarrekening, 
die op deze cijfers is gebaseerd, is het sluitstuk van 
het preventieve begrotingsjaar. Het desbetreffende 
preventieve begrotingsjaar kan dan met een door de 
raad vastgestelde jaarrekening en een goedkeurende 
accountantsverklaring worden afgesloten.

Nazorg preventief toezicht
Nadat een gemeente onder preventief toezicht heeft 
gestaan, kan de toezichthouder aan deze gemeente nog 
een periode van bijvoorbeeld een jaar extra aandacht 
besteden. De toezichthouder en de gemeente maken zo 
nodig afspraken over periodiek ambtelijk en bestuurlijk 
overleg tijdens deze periode. Deze overleggen kunnen 
worden gekoppeld aan de planning en control cyclus 
van de gemeente. In deze overleggen kan worden 
vastgesteld of de afspraken, die tijdens het preventieve 
toezicht zijn gemaakt, zijn nagekomen.
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