


1 
 

Inleiding 
 
Deze notitie is opgesteld op verzoek van de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) en is 
opgenomen in het onderzoeksprogramma 2016 van Provinciale Staten (PS). De notitie richt zich op 
het provinciale financiële toezicht op gemeenten. De provincie heeft op basis van de Gemeentewet 
een toezichthoudende taak op de financiën van de Drentse gemeenten. Deze taak is toebedeeld aan 
Gedeputeerde Staten (GS). PS hebben geen executieve, uitvoerende rol bij het financiële toezicht. 
Deze notitie is bedoeld om inzicht te geven of en zo ja, welke andere dan uitvoerende rol PS bij het 
financiële toezicht hebben. 
 
Aanleiding voor het verzoek van de BCA voor deze notitie was de zorg dat gemeenten door de 
toenemende taken en risico’s, zoals door de decentralisaties in het sociale domein, in financiële 
problemen zouden kunnen komen. Gemeenten hebben sinds de kredietcrisis in 2008 te maken met 
een tweetal belangrijke ontwikkelingen die negatief kunnen uitwerken op hun financiën. Het gaat om 
de verliezen op de exploitatie van gemeentelijke gronden en om de decentralisaties in het sociale 
domein. Deze ontwikkelingen kunnen extra risico’s met zich meebrengen voor de gemeentelijke 
financiën.  
 
Dit onderwerp was in eerste instantie als aandachtspunt voor de accountant geformuleerd. Omdat het 
niet onder de verantwoordelijkheid van de accountant valt en er ook specifiek naar de rol van PS 
wordt gekeken, is aan de Commissie van Onderzoek verzocht om dit in het onderzoeksprogramma op 
te nemen. Door de BCA is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 
 
Is herijking van het provinciale financiële toezicht op de gemeenten noodzakelijk nu gemeenten met 
toenemende taken en/of risico’s (zoals grondexploitaties, decentralisaties in het sociale domein) te 
maken krijgen? 
 
In deze notitie wordt eerst ingegaan op de gedachte achter en de inhoud van het huidige financiële 
toezicht op de gemeenten en wat de rollen van GS en PS zijn bij dit toezicht. Vervolgens wordt 
ingegaan op de mogelijke extra risico’s voor de gemeentelijke financiën ten gevolge van grondbeleid 
en decentralisaties in het sociale domein en wat dit kan betekenen voor de financiële 
toezichthoudende taak van de provincie. Tot slot worden enkele conclusies geformuleerd. 
 

A. Financieel toezicht gemeenten 1 
 
Het centrale uitgangspunt van het provinciale financiële toezicht is dat een gemeente zelf 
verantwoordelijk is voor een gezond financieel beleid. De provincie heeft als wettelijke taak het 
toezicht op deze gemeentefinanciën. Deze taak staat in de Gemeentewet omschreven (art. 203) en is 
aan GS opgedragen.  
 
Rol van GS 
Het financiële toezicht heeft als doel om te voorkomen dat gemeenten onder artikel 12 van de 
Financiële Verhoudingswet komen en dat ze tijdelijke steun moeten ontvangen uit het gemeentefonds. 
Dit doel wordt omschreven in het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader ‘Kwestie van 

                                                      
1 De provincie heeft ook een toezichthoudende taak op de gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. In deze notitie wordt 
hier niet verder op ingegaan. Dit geldt ook voor het Interbestuurlijk Toezicht op gemeenten, dat gericht is op het toezicht op de 
uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.  
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evenwicht!’ uit 2013 dat door alle provincies en het ministerie van BZK wordt gehanteerd voor het 
financieel toezicht2.  
 
Het financieel toezicht komt er op neer dat elke gemeente de begroting voor het komende jaar uiterlijk 
15 november ter beoordeling aan GS dient toe te sturen. Er kunnen zich hierbij twee situaties voor 
doen: 

1. Indien de begroting op tijd is verzonden en er volgens GS sprake is van een (meerjarig) 
structureel en reëel evenwicht in de gemeentelijke begroting dan delen GS aan het 
gemeentebestuur mee dat zij onder het reguliere, zogenoemde repressief toezicht vallen. De 
gemeente kan zonder voorafgaande goedkeuring door GS de begroting en 
begrotingswijzigingen uitvoeren. 

2. GS kunnen van mening zijn dat de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is en dat 
het niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een structureel en reëel evenwicht tot 
stand zal worden gebracht. In dit geval komt de gemeente onder preventief toezicht3 van de 
provincie. Preventief toezicht betekent dat de gemeente haar begroting en 
begrotingswijzigingen vooraf moet laten goedkeuren door GS. Indien een gemeente het 
begrotingsevenwicht niet hersteld krijgt en er (grote) structurele tekorten ontstaan, kan een 
gemeente aanspraak maken op extra middelen uit het gemeentefonds (artikel 12). De 
gemeente wordt een zogenoemd artikel 12 gemeente en komt onder toezicht van het Rijk en 
de provincie. 

 
Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat de rol van GS bij het financieel 
toezicht vergaand is. Zij hebben een executieve, uitvoerende rol bij dit toezicht. Zij kunnen sturen op 
de gemeentelijke begrotingen door aanvullende eisen aan de begroting te stellen. Bij preventief 
toezicht gaat dit nog verder en dient de gemeente zoals boven aangegeven, goedkeuring van GS voor 
de begroting en begrotingswijzigingen te krijgen. 
 
Rol van PS 
In het kader van het provinciale financiële toezicht op gemeenten hebben PS een controlerende rol bij 
de uitvoering van het financiële toezicht. GS dienen vanuit hun actieve informatieplicht bij “problemen” 
verantwoording af te leggen over de uitvoering aan PS. PS kunnen vragen stellen aan GS als zij 
signalen opvangen van gemeenten waar het financieel slecht mee gaat. Van belang hierbij is om te 
melden dat PS tot 2011 via de Financiële Verkenningen op de hoogte zijn gehouden over de 
voortgang van het financiële toezicht op gemeenten. Dit is echter stopgezet. 
Conclusie is dat PS kunnen signaleren en de vinger aan de pols houden als het gaat om de 
gemeentelijke financiën. 
 
Meer informatie over de rol van PS bij financieel toezicht treft u aan in de notitie van de heer Elzinga, 
hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze notitie is opgenomen in bijlage 4 van 
het rapport over het Overijssels financiële toezicht van de Rekenkamer Oost-Nederland (zie onder 
bronnen). Dit rapport is tevens bij de griffie is in te zien. 
 

B. Risico’s ten gevolge van economische ontwikkelin gen en decentralisaties 
 
Hierna wordt ingegaan op een tweetal ontwikkelingen sinds 2008 die implicaties hebben voor de 
gemeentelijke financiën. 

                                                      
2 Andere wetgeving die hierbij een rol speelt is de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet financiering decentrale overheden 
(Fido), Wet algemene regels herindeling (arhi), Financiële Verhoudingswet (Fvw) en het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). 
3 Deze situatie geldt ook als de begroting niet op tijd is verzonden. 
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Grondexploitaties4 
Gemeenten formuleren ruimtelijke plannen en voeren grondbeleid om maatschappelijke doelen, zoals 
meer werkgelegenheid en een beter woonklimaat, te realiseren. Als instrument hierbij hanteren zij het 
bestemmingsplan om de bestemming van gronden vast te leggen. Gemeenten hebben in het verleden 
gronden gereserveerd ten behoeve van de bouw van woningen en/of de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen. Door de verkoop van gronden waren er vaak voldoende inkomsten uit de 
grondexploitaties om de gemeentelijke kosten voor de ontwikkeling van de gronden te dekken. 
 
Ten gevolge van de kredietcrisis in 2008 hebben gemeenten landelijk te maken gekregen met 
miljardenverliezen op de grondexploitatie5. Door tegenvallende verkoop van woningen en verminderde 
uitgifte van gronden kampen veel gemeentelijke grondbedrijven met verliezen in de exploitatie. 
Gemeenten moeten bouwgronden soms fors afwaarderen. De meeste gemeenten vangen deze 
verliezen op uit de algemene reserve. Het potentiële gevaar hiervan is dat de financiële gezondheid 
(solvabiliteit) van de gemeenten onder druk komt te staan en dat zij minder gemakkelijk andere 
tegenvallers vanuit de algemene reserve kunnen opvangen. Momenteel zijn er nog geen gemeenten 
in Drenthe die hierdoor onder preventief toezicht staan.  
 
Decentralisaties 
Tot 2015 was de jeugdzorg een provinciale verantwoordelijkheid. In Drenthe zijn hier door de jaren 
heen veel provinciale middelen, waarvan een deel van het Rijk, voor in gezet en heeft dat ook tot 
resultaten, zoals minder jongeren op de wachtlijst voor zorg, geleid. Vooruitlopend op de transitie van 
deze taken van de provincie naar de gemeenten, is meerdere malen vanuit de Staten de wens geuit 
om een “zachte landing” van deze taken bij de gemeenten te bewerkstellingen. Daartoe heeft de 
provincie in de periode 2010-2014 expertise en middelen (ruim €1 miljoen) beschikbaar gesteld om te 
zorgen voor een goede transitie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. 
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn de taken op de beleidsterreinen van de participatie, wmo en jeugdzorg 
gedecentraliseerd naar de gemeenten. Hiervoor ontvangen de gemeenten een extra bijdrage uit het 
gemeentefonds, maar tegelijkertijd is door het Rijk een korting doorgevoerd ten opzichte van het 
budget dat voor de decentralisaties beschikbaar was voor dezelfde taken. De decentralisaties vragen 
tevens om een nieuwe manier van werken bij gemeenten. Veel gemeenten kiezen er bijvoorbeeld 
voor om samenwerkingsverbanden met naburige gemeenten aan te gaan om de krachten te bundelen 
of om tot gezamenlijke inkoop te komen. 
 
Aan de bezuinigingen en deze andere manier van werken zijn zoals boven aangegeven, zowel 
bestuurlijke als financiële risico’s voor de gemeenten verbonden. Omdat de decentralisaties nog maar 
een jaar geleden zijn ingevoerd, kunnen nu nog geen uitspraken worden gedaan of er gemeenten zijn 
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. Wel komt uit enkele publicaties6 naar voren dat 
gemeenten in 2015 middelen hebben over gehouden bij de uitvoering van de wmo en in mindere mate 
op de jeugdzorg. Dit komt enerzijds door een strengere indicatie en door meer een beroep te doen op 
mantelzorg. Anderzijds doordat gemeenten in het ene jaar een hogere en in het volgende jaar een 
lagere uitkering uit het gemeentefonds ontvangen en daarom genoodzaakt zijn om geld voor de 
uitvoering van deze taken te reserveren7. Niet bekend is of gemeenten geld overhouden bij de 
participatie. Momenteel lopen er enkele evaluaties door de Algemene Rekenkamer en de gemeenten 
zelf naar de invoering van de decentralisaties.  

                                                      
4 Grondexploitaties zijn gronden die zich in een transformatieproces bevinden, waarbij de gronden worden omgevormd tot 
bouwrijpe gronden met het oogmerk om te worden bebouwd. 
5 Zie onder andere het artikel “Aanhoudend miljardenverlies op grondexploitatie” in het VNG Magazine van december 2013. 
6 Zie Binnenlands bestuur, “Gemeenten houden 310 miljoen over van Wmo-budget”, 5 mei 2016. 
7 Zie opiniestuk uit Dagblad van het Noorden, “Gemeenten verdienen vertrouwen rijksoverheid”, 6 juni 2016. 
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C. Betekenis voor het financiële toezicht 
 
In de provincie Drenthe zijn sinds 2004 geen gemeenten onder preventief toezicht gesteld in 
tegenstelling tot de situatie in sommige andere provincies. Ten gevolge van de kredietcrises in 2008 
zou verwacht kunnen worden dat meer gemeenten in financiële problemen zouden komen en onder 
preventief toezicht zouden vallen8. Echter het totaal aantal in Nederland onder preventief toezicht 
gestelde gemeenten is na 2007 gedaald met een korte opleving rond 2010; vanaf 2015 is weer een 
toename zichtbaar9.  
 
In het gemeenschappelijk financieel toezichtkader “Kwestie van evenwicht” van de twaalf provincies 
en het Rijk, dat voor het laatst in 2013 is aangepast, zijn afspraken opgenomen over de wijze waarop 
het financiële toezicht door de provincie wordt ingevuld. Daarnaast stellen de gezamenlijke 
toezichthouders jaarlijks vast welk thema nader wordt onderzocht. De laatste jaren zijn dit 
grondexploitaties. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de gezamenlijke 
toezichthouders maatregelen genomen en is het financiële toezicht aangescherpt. Dit heeft ertoe 
geleid dat in het toezichtkader criteria zijn opgenomen onder welke voorwaarden gemeenten middelen 
uit de algemene reserve kunnen inzetten ter verlichting van de gemeentelijke exploitatie. Dit is met 
name aan de orde bij het dekken van de verliezen op de grondexploitaties10. 
 
Ten aanzien van de implicaties van de decentralisaties is het zoals boven aangegeven nog te vroeg 
om conclusies te trekken. Analoog aan de wijze waarmee is omgegaan met de verliezen op 
grondexploitaties kunnen de gezamenlijke toezichthouders een onderzoek laten verrichten naar de 
gevolgen van de decentralisaties voor de gemeentelijke financiën en of dit wat betekent voor de 
invulling van het provinciale financiële toezicht. GS hebben al in een persbericht uit december 2014 
(zie http://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/zoeken/@114044/begrotingen-drentse/) aangegeven 
dat zij bij haar financieel toezicht zal letten op onzekerheden in de uitvoering van decentralisaties door 
gemeenten. 
 

D. Conclusies 
 
Op de vraag vanuit de BCA over de noodzaak van herijking van het provinciale financiële toezicht op 
de gemeenten gezien de toenemende taken en/ of risico’s en welke rol hierbij PS kunnen hebben, kan 
het volgende aangegeven worden: 

1. Herijking van het provinciale financiële toezicht heeft plaatsgevonden in het geval van de 
verliezen op de grondexploitaties van gemeenten, maar ten aanzien van de gevolgen van de 
decentralisaties is het nog te vroeg om de conclusie te trekken dat herijking nodig is. De 
provincie heeft hier aandacht voor. 

2. De rol van PS op het financiële toezicht op gemeenten is niet uitvoerend. PS kunnen wel 
vanuit hun controlerende rol GS vragen stellen over de uitvoering van het toezicht door GS. 
De leden van de Commissie FCBE kunnen, als zij signalen opvangen van Drentse gemeenten 
die in financiële problemen dreigen te komen, hiervoor aandacht vragen bij GS. 

                                                      
8 Hierbij is enige nuancering op zijn plaats. In 2011 is door GS geconstateerd: “Over het algemeen is het meerjarenperspectief 
van de Drentse gemeenten daarentegen niet rooskleurig”. Aanvullend gaven GS aan: “Zeven gemeenten hebben geen 
sluitende meerjarenraming ondanks de doorwerking van opgenomen bezuinigingen” (Provincie Drenthe, Financiële 
verkenningen 2011). 
9 In de bijlage staat een overzicht van het aantal gemeenten onder preventief toezicht per provincie in de periode 2013-2016 en 
de ontwikkeling van het totaal aantal gemeenten onder preventief toezicht in Nederland sinds 2005. 
10 Een van de voorwaarden waar de provincie op toetst is of de gemeente aannemelijk kan maken dat zij de middelen uit de 
algemene reserve niet nodig heeft om andere risico’s af te dekken. Ook mag de inzet van de algemene reserve voor 
grondexploitaties maximaal voor een periode van 4 jaar plaatsvinden met uitzondering van bijzondere situaties. Voor het laatste 
is wel toestemming van de raad noodzakelijk. 
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3. Hoewel PS niet direct aan zet zijn bij het financiële toezicht op gemeenten, kunnen PS c.q. 
leden van de commissie FCBE aan GS de suggestie doen om samen met de overige 
provincies en het Rijk een onderzoek naar de decentralisaties te laten doen in het kader van 
het gemeenschappelijk financieel toezichtkader. Ook kunnen PS om actuele informatie vragen 
over de voortgang van het financiële toezicht op gemeenten en of Drentse gemeenten in 
financiële problemen dreigen te komen. 
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Bijlage 
 
Tabel 1. Overzicht aantal gemeenten per provincie o nder preventief toezicht 
 2013 2014 2015 2016 
Drenthe 0 0 0 0 
Flevoland 0 0 0 0 
Fryslân 1 0 1 1 
Gelderland 3 2 2 2 

Groningen 3 2 2 2 
Limburg 0 0 0 0 
Noord-Brabant 2 2 1 1 
Noord-Holland 0 1 2 0 
Overijssel 0 1 2 2 
Utrecht 0 0 1 0 
Zeeland 0 0 3 2 
Zuid-Holland 0 1 2 0 
Totaal 9 9 16 10 
Bron: Kamerbrief Informatie over gemeenten onder financieel preventief toezicht 
en artikel 12 in 2016, januari 2016 
 

 
Grafiek. Aantal gemeenten in Nederland onder preventief toezicht sinds 2005. Bron: zie boven. 

 


