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G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over onze bevindingen met betrekking tot het financieel
toezicht 2022.

Financieel toezicht algemeen
Het financieel toezicht is een wettelijke taak van ons college, gebaseerd op ar-
tikel 203 van de Gemeentewet. Met het toezicht wordt beoogd een gezonde
financiële situatie bij gemeenten te bevorderen. Deze taak voert de provincie
sober en proportioneel uit om de toezichtlasten voor de gemeenten zoveel
mogelijk te beperken.

Het financieeltoezicht vindt plaats op basis van het wettelijk kader (bijvoorbeeld
het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten) en op basis
van de uitwerking van dat wettelijk kader (Gemeenschappelijk Toezicht Kader
2020).

Elk jaar nemen wij vóór aanvang van het begrotingsjaar een besluit over de vorm
van toezicht voor gemeenten, repressief of preventief begrotingstoezicht. Daarbij
is repressief toezicht regel. Gemeenten kunnen hun begroting dan direct uit-
voeren. De begroting en begrotingswijzigingen hoeven niet vooraf goed te
worden gekeurd. Preventief toezicht is uitzondering. Dit betekent dat de be-
groting en begrotingswijzigingen eerst door ons moeten worden goedgekeurd,
voordat een gemeente tot uitvoering kan overgaan.

Alle twaalf Drentse gemeenten zijn erin geslaagd om voor het begrotingsjaar
2O22 aan de wettelijke eis van een structureel en reëel sluitende begroting te
voldoen.
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Uit de beoordeling blijkt verder dat het merendeel van de gemeenten bezuini-
gingen heeft opgenomen om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis van een
structureel en reëel sluitende begroting. Sinds de overgang van de taken in het
sociaal domein worden gemeenten geconfronteerd met nadelen in het sociaal
domein. Bezuinigingen op dit terrein maken deel uit van de ramingen in de
Begroting 2O22 en de Meerjarenraming 2023-2025. Het door het Rijk toekennen
van extra middelen voor Jeugdzorg in 2022 en de toezeggingen hierover voor de
komende jaren zorgen er naast de positieve ontwikkelingen van het accres voor
dat de financiële positie van gemeenten voor het begrotingsjaar 2022 minder
onder druk is komen te staan.

Vanuit de koepels (lnterprovinciaal Overleg (lPO) en de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG)) is erop aangedrongen, dat gemeenten in hun meerja-
renbegroting wel alvast rekening kunnen houden met extra structurele middelen
vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het Kabinet. Daarom is

tussen Rijk, IPO en VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming
voor de jaarschijven 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van
de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Dit resultaat komt in de plaats
van de vorig jaar gehanteerde richtlijn, waarbij gemeenten met structureel
€ 300 miljoen rekening mochten houden. De stelpost zegt op geen enkele manier
iets over de hoeveelheid middelen die gemeenten nodig hebben om taken goed
te kunnen uitvoeren. De afspraken dienen enkel om het begrotingsproces van
gemeenten voor het jaar 2022 te faciliteren en te voorkomen dat gemeenten in
het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten bezuinigen in het zicht van

een nieuw regeerakkoord. Elf gemeenten zouden geen sluitend meerjaren-
perspectief hebben zonder het ramen van deze stelpost.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris
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