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Geachte gemeenteraad, 

 

In onze rol als financieel toezichthouder proberen wij u op de hoogte te houden van de actuele 

ontwikkelingen en de wijze waarop dit ons toezicht van uw financiële stukken beïnvloed. Om u 

inzicht te geven hoe wij invulling geven aan ons toezicht, vindt u bijgevoegd het GTK 2020 en de 

begrotingscirculaire 2020.  

 

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) 

We houden toezicht op de financiën van uw gemeente. Om u meer inzicht te geven in de wijze 

waarop wij naar uw begroting, jaarrekening en andere financiële stukken kijken, is er door de 

gezamenlijke provincies het Gemeenschappelijk Toezichtskader 2020 (GTK 2020) opgesteld. Dit 

komt in plaats van het GTK 2014. Het GTK 2020 is een financieel technisch beleidskader dat u kan 

helpen bij het opstellen van uw financiële stukken en u inzicht geeft in hoe wij onze 

toezichthoudende rol richting uw gemeente vervullen. 

 

Waarom een nieuw GTK? 

Het toezichtkader was aan vernieuwing toe, enerzijds omdat de uit 2014 daterende versie 

actualisatie behoefde en anderzijds omdat er behoefte bestaat aan modernisering van het toezicht. 

Verder waren er diverse ontwikkelingen, waaronder de decentralisatie in het Sociaal Domein en 

wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

 

Uit een aantal gehouden evaluaties van het toezicht is modernisering wenselijk gebleken. Dat heeft 

geleid tot het aanbieden eind 2018 van de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht (de 

Agenda) aan de Tweede Kamer. In dit GTK 2020 is geanticipeerd op de eisen en wensen die gesteld 

zijn in de Agenda. Het GTK dient samen met het ‘Uitvoeringskader IBT 2016�2019’ gezien te 

worden als basis voor onze toetsingsgrondslag. Beide stukken zijn terug te vinden op de provinciale 

website. 
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Wat zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van het vorige GTK? 

De provincies hebben ervoor gekozen een uitgebreider GTK op te stellen. Vanuit gemeenten waren 

er signalen dat er behoefte is aan een volledigere uitwerking van de kaders. In dit nieuwe GTK is 

daaraan invulling gegeven.  

 

Naast een uitgebreidere toelichting is een aantal kaders scherper geformuleerd. Hiermee laat het 

GTK 2020 minder interpretatieruimte en is er sprake van meer uniformiteit bij het toezicht. 

Daarnaast is er ook ruimte voor maatwerk en dialoog, in lijn met het uitgangspunt ‘uniformiteit en 

maatwerk’ en  ‘beter voeren dialoog’ die horen bij  de Agenda. Het doel van financieel toezicht is 

hierbij niet uit het oog verloren. De uniforme kaders zijn er om te voorkomen dat een gemeente een 

structureel tekort op de begroting krijgt, dat niet makkelijk meer zelf op te lossen is. 

 

Sinds 2014 zijn er aanpassingen geweest in de wet� en regelgeving. Zo is bijvoorbeeld het BBV 

gewijzigd en zijn er door de Commissie BBV nieuwe notities uitgebracht, onder andere over 

kapitaalgoederen en structurele en incidentele baten en lasten. De gevolgen hiervan zijn in dit GTK 

verwerkt. 

 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het GTK uit 2014 is dat de toezichthouders gaan werken 

met een uniforme toetspuntenlijst. Op basis van een aantal uniforme toetspunten kan de 

toezichthouder snel vaststellen of een gemeente voor het komende jaar onder repressief (regulier) 

toezicht kan worden geplaatst en/of eventueel nader onderzoek nodig is. Met deze werkwijze is een 

eerste aanzet gedaan om het toezicht transparanter te maken en meer risicogericht en 

proportioneel.  

 

Begrotingscirculaire 2020 

De bijgevoegde begrotingscirculaire 2020�2023 bevat een nadere actuele invulling van relevante 

aandachtspunten voor het opstellen van uw begrotingsproces. U leest hierin over het proces 

financieel toezicht, over de begrotingsrichtlijnen en over de toetsingsaspecten die we hanteren als 

wij uw begroting beoordelen. Deze jaarlijkse begrotingscirculaire is dan ook van belang bij het 

opstellen van uw begroting 2020 en meerjarenraming 2021�2023. De circulaire is een aanvulling 

op het ‘Uitvoeringskader IBT 2016�2019’ en het GTK 2020.  

 

Bij de beoordeling van de begroting 2020 ligt de aandacht, in navolging op voorgaande jaren, onder 

andere op de ontwikkelingen van het budget voor sociaal domein. We verwachten dat, na enkele 

jaren van ervaring op doen en voortschrijdend inzicht, de ramingen in de begroting 2020 

realistisch zijn. Daarbij is tijdige informatievoorziening van de betreffende verbonden partijen van 

belang, zodat in uw begroting een realistische raming kan worden opgenomen. Ook toetsen we 

komend jaar de begroting op de meest recente wijzigingen van het Besluit begroting en 

verantwoording (BBV). 
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Ieder jaar is ons uitgangspunt dat u onder repressief toezicht komt te staan. Gedurende het jaar 

volgen wij risicogericht de ontwikkelingen van uw financiële positie en nemen kennis van uw 

financiële besluiten. Daarbij vragen wij u de kadernota/voorjaarsnota, Bestuursrapportages en de 

conceptbegroting aan ons ter kennisname toe te sturen. Wanneer wij negatieve ontwikkelingen 

zien, dan kunnen wij op ambtelijk niveau tijdig met u in gesprek.  

Wanneer na ons onderzoek blijkt dat uw begroting en meerjarenraming niet structureel en reëel in 

evenwicht zijn, volgt ambtelijk en bestuurlijk overleg en mogelijk preventief toezicht. Als preventief 

toezicht wordt ingesteld, heeft u eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te kunnen doen. 

 

Aandachtspunten 

Er liggen belangrijke uitdagingen op het gebied van gemeentefinanciën, zoals: 

 

Financiële onzekerheden bij het uitvoeren van decentralisaties in het sociaal domein 

Gedurende 2018 werd het steeds duidelijker dat veel gemeenten worstelen met de stijgende kosten 

die zij maken voor het sociaal domein, specifiek voor de jeugdzorg. Naar aanleiding hiervan hebben 

de meeste gemeenten gekozen hun budgetten bij de begroting 2019 voor het sociaal domein te 

verhogen. Of dit voldoende zal zijn, zal gedurende 2019 duidelijk worden en kan een aanleiding zijn 

om uw budgetten voor het sociaal domein nog verder in lijn te brengen met de reële uitgaven voor 

de komende begroting 2020. Dit kan leiden tot harde en pijnlijke keuzes bij het opstellen van uw 

begroting. 

 

Vanuit sommige gemeenten is er een  roep om hulp aan de Rijksoverheid om de gemeenten 

tegemoet te komen bij  oplopende kosten. In 2018 zijn uw VNG en de betrokken ministeries samen 

met andere betrokken instanties gestart met gesprekken over de herverdeling van het 

gemeentefonds. Hierbij is het sociaal domein het belangrijkste onderwerp. Het doel hierbij is om in 

2020 tot overeenstemming te komen over de herverdeling voor 2021. Hoe deze herverdeling uit zal 

pakken voor uw gemeente is dus nog onbekend. We raden u aan de ontwikkelingen omtrent de 

herverdeling vanuit de VNG als uw belangenvertegenwoordiger en betrokken onderhandelaar te 

volgen. Dit is de beste weg om een beter idee te krijgen van wat u voor 2021 te wachten staat 

omtrent eventuele veranderingen van de financiering van het sociaal domein. 

 

Samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen 

Het aantal gemeenschappelijke regelingen blijft stijgen en de verwachting is ook dat deze tendens 

de komende jaren zal doorzetten. Daarmee wordt ook een steeds groter gedeelte van de 

gemeentebegroting ‘overgeheveld’ naar de begroting van de gemeenschappelijke regeling. De 

gemeenteraad is hier de primaire toezichthouder omdat het gaat om de uitvoering van de 

beleidsterreinen en taken van de gemeente. We merken dat sommige raden moeite hebben om het 

overzicht over al deze gemeenschappelijke regelingen en hun uitvoering van het gemeentelijke 

beleid of de gemeentelijke taken te krijgen en te houden. 
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Om die reden raden wij u aan om bij de opstelling van uw begroting voldoende aandacht te 

besteden aan de paragraaf Verbonden Partijen en de verwerking van deze verbonden partijen in de 

programma’s van uw begroting. Deze informatie dient voor de gemeenteraad minimaal voldoende 

te zijn om een goed beeld te krijgen van de taken, financiën en risico’s van een gemeenschappelijke 

regeling en ook elke raadslid de mogelijkheid te geven om de directe aansluiting te maken met de 

begroting van de gemeenschappelijke regeling zelf. Om te kunnen sturen op het beleid en de 

uitgaven van gemeenschappelijke regelingen heeft een raad altijd deze minimale informatie nodig. 

 

Voor vragen over het GTK 2020 of de circulaire kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw 

gemeente. Indien gewenst kan zij/hij bij u een korte presentatie verzorgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Pieter Hilhorst 

Commissaris van de Koning Secretaris 

 

 

Bijlage(n) 

• Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) voor gemeenten 

• Begrotingscirculaire 2020�2023 voor gemeenten 

 


