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Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over onze bevindingen met betrekking
tot het financieel toezicht 2021.

Financieel toezicht algemeen
Het financieel toezicht is een wettelijke taak van Gedeputeerde Staten, ge-

baseerd op artikel 203 van de Gemeentewet. Met het toezicht wordt beoogd een
gezonde financiële situatie bij gemeenten te bevorderen. Deze taak voert de pro-

vincie 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 te worden
goedgekeurd. Preventief toezicht is uitzondering. Dit betekent dat de begroting
en begrotingswijzigingen eerst door ons moeten worden goedgekeurd, voordat
een gemeente tot uitvoering kan overgaan.

De begrotingsonderzoeken hebben evenals vorig jaar meer aandacht gevraagd

dan in voorgaande jaren als gevolg van de zorgelijke financiële positie van de ge-

meenten. Alle twaalf gemeenten zijn erin geslaagd om voor het begrotingsjaar
2021 aan de wettelijke eis van een structureel en reëel sluitende begroting, dan
wel meerjarenperspectief te voldoen.



2

Vorig jaar hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de provinciale toezichthouders als

bijlage bij de Meicirculaire 2019 een richtlijn opgenomen over hoe gemeenten in
hun meerjarenraming om kunnen gaan met de extra middelen jeugd. Deze

richtlijn is ook van kracht ten aanzien van de Begroting 2021 en de meerjaren-
raming. De richtlijn is erop gericht dat de toezichthouder meeweegt dat er nog

onderzoek loopt dat erop is gericht om een nieuw Kabinet te laten besluiten over
een passend budget voor 2022 en latere jaren. Hierdoor worden gemeenten in
staat gesteld om in het licht van de afspraken een meerjarenraming op te nemen
voor uitgaven jeugd. ln de richtlijn is opgenomen dat, als gemeenten voor de
jaren 2022,2023 en 2024 gebruik willen maken van een stelpost 'Uitkomst onder-
zoek jeugdzorg'om een sluitende meerjarenraming te presenteren, de toezicht-
houder dit accepteert tot een maximum van (het meest actuele beeld van het ge-

meentelijk aandeel in) € 300 miljoen voor 2021. Twee gemeenten zouden geen

sluitend meerjarenperspectief hebben zonder het ramen van deze stelpost.

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. Het merendeel van de gemeenten heeft
een maatregelenpakket opgenomen om besparingen in de exploitatie te kunnen

realiseren.
Gemeenten zijn volop bezig om de transitie in het Sociaal Domein vorm te geven.

Sinds de overgang van de taken in het Sociaal Domein worden gemeenten ge-

confronteerd met nadelen in het Sociaal Domein. Bezuinigingen op dit terrein
maken deel uit van de ramingen in de Begroting 2021 en de Meerjarenraming
2022-2024. De opvang van eventuele tekorten dient plaats te vinden door de re-

guliere exploitatie of door de reserves. Het merendeel van de gemeenten heeft
evenals vorig jaar besloten om de lokale hefÍingen met meer dan het inflatie-
percentage te laten stijgen.
Voor gemeenten heeft de coronacrisis gezorgd voor hogere lasten en derving van

inkomsten. Hoe deze situatie zich gaat ontwikkelen in de komende jaren is nog

erg onzeker. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de financiële effecten in2O21
nog door zullen werken en in welke mate deze kosten worden gecompenseerd

door het Rijk. De gemeenten gaan voor het merendeel uit van volledige compen-

satie door het Rijk.

Op grond van de Gemeentewet dienen wij de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties binnen een maand van ons besluit over de toezichtvorm in

kennis te stellen. Een afschrift van onze brief aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over de toezichtvorm Begroting 2021 is ter infor-
matie bijgevoegd. Hierin brengen wij onze bevindingen over de financiële positie

van de Drentse gemeenten eveneens onder de aandacht van de minister.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage Afschrift brief aan minister van BZK

secretaris
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Onderwerp: Financieel toezicht begrotingen 2021 Drentse gemeenten

Geachte mevrouw Ollongren,

Op grond van artikel 205, eerste lid, van de Gemeentewet delen wij u hierbij mee dat
wij hebben besloten om voor het begrotingsjaar 2O21 voor alle Drentse gemeenten

ons regime van repressief toezicht te continueren.

Wij hebben verder besloten om voor het begrotingsjaar 2021 voor alle onder toezicht
staande gemeenschappelijke regelingen in Drenthe ons regime van repressief
toezicht te continueren.

Wijzien dat de Drentse gemeenten moeite hebben om hun begroting sluitend te
krijgen. Wij constateren tevens dat het vrijwel alle gemeenten toch is gelukt een slui-
tende begroting te presenteren, dan wel aan te tonen dat zij dit evenwicht op termijn
kunnen bewerkstelligen, maar dat dat ten koste gaat van diverse gemeentelijke voor-
zieningen en wij zien dat de lokale belastingdruk vaak toeneemt. Wij maken ons
zorgen dat de reserves van gemeenten jaar op jaar verder worden uitgehold en dat
gemeenten gedwongen zijn om te bezuinigen op essentiële taken, zoals onderhoud
en dienstverlening. Gemeenten zijn hierdoor steeds minder in staat om zich in te
zetten voor grote maatschappelijke opgaven en urgente transities. Er is vaak geen
ruimte voor nieuwe initiatieven die zich aandienen.

De Drentse gemeenten zijn volop bezig om de transitie in het Sociaal Domein vorm te
geven. Sinds de overgang van de taken in het Sociaal Domein worden gemeenten ge-
confronteerd met nadelen in het Sociaal Domein. Bezuinigingen op dit terrein maken
deel uit van de ramingen in de Begroting2O2l en de Meerjarenraming 2O22-2024.De
opvang van eventuele tekorten dient plaats te vinden door de reguliere exploitatie of
door de reserves. Voor gemeenten heeft de coronacrisis daarnaast gezorgd voor ho-
gere lasten en derving van inkomsten. Hoe deze situatie zich gaat ontwikkelen in de
komende jaren is nog erg onzeker. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de financiële
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effecten in 2O21 nog door zullen werken en in welke mate deze kosten worden ge-

compenseerd door het Rijk. De gemeenten gaan voor het merendeel uit van volledige
compensatie door het Rijk.

De provincies hebben het afgelopen jaar bij u en bij de Tweede Kamer aandacht
gevraagd voor de financiële situatie bij de gemeenten. Het gaat ons daarbij niet alleen

om de cijfers, maar juist ook om het verhaal daarachter. ln februari komend jaar zullen

wij in interprovinciaalverband een nadere beschouwing opstellen als inhoudehjke bij-

drage aan het landelijke debat vanuit onze kwalitatieve toezichthoudende rol.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

wa/coll


