
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 20 december 2022 
Ons kenmerk 51/5.13/2022002104 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Toezichtvorm begroting 2023 Drentse gemeenten 
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over onze bevindingen met betrekking tot het financieel 
toezicht 2023.  
 
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 financieel toezicht 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 
2023 aan de wettelijke eis van een structureel en reëel sluitende begroting te  
voldoen. Dit betekent voor alle twaalf Drentse gemeenten dat zij onder het  
repressief (= achteraf) toezicht vallen. 
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Het door het Rijk toekennen van extra middelen voor jeugdzorg in 2023 zorgen 
er naast de positieve ontwikkelingen van het accres voor dat de financiële positie 
van gemeenten voor het begrotingsjaar 2023 minder onder druk is komen te 
staan. Het beeld van het meerjarenperspectief is wisselend, zeven gemeenten 
hebben geen sluitende meerjarenraming. Waarbij alleen de Jaarschijf 2026 niet 
sluitend is. Het Rijk verwacht tijdens deze kabinetsperiode de normeringssyste-
matiek te herzien. Doordat het kabinet in de Rijksbegroting voor de jaren vanaf 
2026 al vooruitloopt op gewijzigde financiële verhoudingen, ontstaat vanaf dat 
jaar een aanzienlijke afname in de hoogte van de algemene uitkering.  
De Tweede Kamer heeft met een motie het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties opdracht gegeven om bij de Meicirculaire 2023 meer duide-
lijkheid te verschaffen over het verloop van de algemene uitkering voor 2026 en 
verder. Wij volgen de ontwikkelingen op dit punt. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


