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Geachte raad, 

leder jaar ontvangt u van ons een begrotingscirculaire. Deze circulaire is een aanvulling op het 
Gemeenschappelijk Toezichtkader gemeenten 2020 (GTK 2020). In het GTK 2020 zijn de basisuitgangspunten 
van het financieel toezicht opgenomen. In de circulaire informeren wij u over aantal actuele onderwerpen en 
onderwerpen die wat het financieel toezicht betreft bijzondere aandacht verdienen bij het opstellen van uw 
begroting 2022, meerjarenraming 2023 - 2025 en jaarrekening. Deze circulaire vindt u in de bijlage. 

Wij zien financiële onzekerheden bij het opstellen van uw begroting 2022. 
Afgelopen jaar was een turbulent en onzeker jaar voor het opstellen van uw begroting. We zien dat de 
gemeenten in financieel zwaar weer verkeren, desondanks is het de meeste gemeenten gelukt om dankzij hun 
inspanningen een structureel en reëel sluitende begroting te presenteren. Ook het opstellen van de begroting 
2022 zal het nodige van u vergen. Er is op het moment van het schrijven van deze brief nog geen duidelijkheid 
over een aantal onderwerpen, die de financiële positie van de gemeenten raken. We denken hierbij aan de 
herijking van het Gemeentefonds en een structureel hogere vergoeding voor de kosten Jeugdzorg. Ook de 
impact van de Coronapandemie op onze samenleving en de economie dragen bij aan deze financiële 
onzekerheid. Wij realiseren ons dat uw verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en 
reëel in evenwicht is veel inzet en veerkracht vraagt. Wij spreken hiervoor onze waardering uit en ondersteunen 
onze gemeenten daar waar mogelijk. Doel van ons financieel toezicht is te voorkomen dat uw gemeente een 
structureel tekort op de begroting krijgt, dat niet (makkelijk) meer door u zelf op te lossen is. Financieel toezicht 
is dan ook een wezenlijk onderdeel van de "check and balances" binnen het openbaar bestuur. Daarnaast 
draagt financieel toezicht bij aan een bestendig en sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar onze inwoners op 
kunnen bouwen. 

Wij beoordelen uw structurele begrotingspositie. 
Uitgangspunt bij ons financieel toezicht is, dat u onder repressief toezicht blijft. Repressief toezicht betekent dat 
uw gemeente zonder onze voorafgaande goedkeuring de begroting kan uitvoeren. Daarbij is leidend dat de 
structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Het inzicht in de structurele begrotingspositie van 
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uw gemeente blijft een belangrijk aandachtspunt. Nogmaals dringen wij er bij u op aan om het begrotingssaldo, 
zowel voor het betreffende begrotingsjaar als voor de meerjarenraming, inzichtelijk te presenteren. Wij 
adviseren u hiervoor gebruik te maken van de voorbeelden uit het GTK 2020 en uit de notitie "Structurele en 
incidentele baten en lasten" van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(commissie BBV). Ook bevelen wij u aan het structureel begrotingssaldo op deze wijze in de aanbiedingsbrief 
bij of in de inleiding van de begroting op te nemen. 

Wij lichten het financieel toezicht graag toe. 
Gedurende het jaar volgen wij de ontwikkelingen van de financiële positie van uw gemeente. Wanneer wij zien 
dat de resultaten van jaarrekening, bestuursrapportages of kadernota ongunstig uitpakken, nodigen wij u 
mogelijk uit voor een overleg. In dit ambtelijk of bestuurlijk overleg geven wij aan welke verbeteringen nodig zijn 
om te voorkomen dat uw gemeente onder preventief toezicht, verscherpt toezicht, moet worden geplaatst. 

Ook op uw initiatief kan een overleg plaats vinden. Wenst u bijvoorbeeld een uitgebreidere toelichting op de 
begrotingsrichtlijnen, of heeft u vragen over de werkwijze van financieel toezicht en of over de financiële positie 
van uw gemeente? Wij zijn van harte bereid om met u in gesprek te gaan. Neem dan contact op met Ria van 
Dixhoorn. U kunt haar hierover mailen (ria.van.dixhoorn-hoogenboom@provincie-Utrecht.nl) of bellen 
(telefoonnummer 06-52769516). 

Wij presenteren jaarlijks de toezichtbrieven van de Utrechtse gemeenten op onze website. Op de 
Interbestuurlijk Toezichtkaart {!BT-kaart) ziet u hoe de provincie de gemeenten heeft beoordeeld op alle vormen 
van Interbestuurlijk Toezicht. Naast financiën zijn dit Omgevingsrecht, Informatie- en archiefbeheer en 
Huisvesting vergunninghouders. 

Tot slot 
Wij sturen een afschrift van deze brief - ter kennisgeving - aan uw college van burgemeester en wethouders. 
De begrotingsrichtlijnen en de toetsingsaspecten uit het GTK 2020 zijn ook voor het college van belang. 

Afgelopen jaar hebben we, als provincies, op verschillende wijzen op rijksniveau aandacht gevraagd voor de 
financiële situatie van de gemeenten. We blijven dit doen daar waar mogelijk. Samen met u! 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Ut cht 
namens hen, 
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