
Beste griffiers,

Ieder jaar ontvangt uw raad 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 de 

gemeenten over een 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 treft u als bijlage bij deze mail aan.

We zien dat de gemeenten in financieel zwaar weer verkeren, desondanks is het de meeste 

gemeenten gelukt om een structureel en reëel sluitende begroting 2021 te presenteren. Ook het 

opstellen van de begroting 2022 zal het nodige van uw gemeente vragen. We sturen uw raad een 

begrotingscirculaire toe met als doel om duidelijk te maken waar we bij de beoordeling van deze 

begroting naar kijken. Het kan zijn dat deze circulaire of financieel toezicht in zijn algemeenheid 

vragen oproept bij uw raad. Heeft u vragen of is er behoefte aan een uitgebreidere toelichting? 

Neem dan contact met ons op. U kunt mij (of uw contactpersoon) hierover mailen. 

In onze brief en in de circulaire benadrukken we dat inzicht in uw structurele begrotingspositie 

belangrijk is. Daarom dringen we er bij u op aan erop te letten dat het begrotingssaldo helder en 

inzichtelijk wordt gepresenteerd in de begrotingsstukken. Niet alleen voor het begrotingsjaar 2022, 

maar ook in de meerjarenraming. Vermeld daarbij  ook wat het karakter is van het begrotingssaldo of 

rekeningresultaat. Liggen er incidentele factoren aan ten grondslag of zijn de oorzaken structureel.

Wij sturen een afschrift van deze brief en de begrotingsrichtlijnen aan uw college van burgemeester 

en wethouders. De begrotingsrichtlijnen en de toetsingsaspecten uit het GTK 2020 zijn ook voor het 

college van belang. Tenslotte, de brieven aan raad en college worden ook per post verzonden.

Met vriendelijke groeten,

Namens de collega’s van financieel toezicht,

Ria van Dixhoorn

Ria van Dixhoorn-Hoogenboom
Senior adviseur financieel toezicht
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