
 

Memo 

 

 

 

Datum: 1 juni 2022 

Aan: Leden Auditcommissie 

Cc.: Kees Visser, Rob de Jonge 

Van: Fred Ruiten 

Onderwerp: Toezicht op de financiële positie door de provincie 

 

Geachte leden van de auditcommissie, 

 

Jaarlijks aan het einde van het jaar ontvangt de gemeente een brief van gedeputeerde staten van de  

provincie met de uitkomsten van haar oordeel over de gemeentelijke financiën. In het Nederlandse bestel 

hebben de provincies een wettelijke taak om toezicht te houden op de gemeentelijke financiën in het kader 

van het zogeheten interbestuurlijke toezicht (zie ook een brochure van de provincie daarover: 

https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/Uploads_IBT/Beleid_IBT_2022_2025.pdf ). 

Het oordeel is vooral gebaseerd op de vraag of de begroting en meerjarenraming leidt tot een structureel 

en reëel sluitende begroting. Structureel sluitend betekent niet dat alle jaren een voordelig saldo moeten 

hebben, maar het perspectief moet dat binnen afzienbare tijd sprake is van een structureel sluitende 

begroting conform artikel 189 van de Gemeentewet. De precieze invulling daarvan vindt u terug in het 

provinciale toezichtkader dat de provincies gezamenlijk hebben ontwikkeld (zie de link https://www.noord-

holland.nl/Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht/Toezicht_op_financi_n/Beleidsdocumenten/Gemeenschappelijk

_Toezichtkader_2020.pdf ). 

 

De uitkomst van deze beoordeling kan uitkomen op een positief oordeel (repressief toezicht) of een 

negatief oordeel (preventief toezicht). Bij een negatief oordeel wordt de gemeente als het ware enigszins 

onder curatele gezet. Voor begrotingswijzigingen moet instemming van de provincie ontvangen worden. 

Overigens kijkt de provincie niet alleen naar de begroting maar naar alle financiële documenten en ook of 

die op tijd worden ingezonden. Elk jaar bezoekt de provincie de gemeente en bespreekt haar vragen. In 

haar rapportage heeft de provincie daardoor veelal ook aanvullende opmerkingen voor de gemeenteraad. 

De rapportage van de provincie is dus een relevant middel voor de raad in zijn controlerende rol, naast 

bijvoorbeeld het accountantsrapport van de accountant bij de jaarrekening.  

 

De begroting, de jaarrekening en overige relevante stukken moeten jaarlijks worden opgestuurd naar de 

provincie. De begroting inclusief meerjarenraming moet uiterlijk 15 november van het jaar dat vooraf gaat 

aan het begrotingsjaar worden ingezonden.  


