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Onderwerp: Toezichtsvorm begroting 2017

Jaarlijks ontvangt u voor aanvang van het nieuwe begrotingsjaar ons besluit over de
Datum

25.10.2016
Kenmerk

2016/0434101

toezichtsvorm met betrekking tot de begroting van uw gemeenschappelijke regeling.
Met deze brief informeren wij u over de toezichtsvorm voor het jaar 2017 en de daaraan
verbonden gevolgen. Ten slotte vestigen wij uw aandacht op punten die relevant zijn voor uw
financiële positie en de wijze waarop wij onze toezichtsrol vervullen.
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Toezichtsvorm: repressief

Dit besluit is gebaseerd op ons oordeel dat de Begroting 2017 structureel en reëel in
Uw brief

Uw kenmerk

evenwicht is.
Gevolgen toezichtsvorm

Het repressief (regulier) toezicht heeft tot gevolg dat de Begroting 2017 en de daarop
betrekking hebbende begrotingswijzigingen niet onze goedkeuring vergen.
Wel dienen de begrotingswijzigingen (met bijbehorend voorstel en besluit) binnen twee weken
na vaststelling, ter kennisname aan ons te worden toegezonden.
Specifieke aandachtspunten voor uw begrotingspositie

Wij hebben in de brief over de toezichtsvorm 2016 punten bij u onder de aandacht gebracht,
waaraan u in de begroting 2017 geen gevolg heeft gegeven. Wij zullen bij de toetsing van de
begroting 2018 het alsnog opvolgen van deze aandachtspunten zwaarwegend meenemen in
ons oordeel. Het gaat met name om:
• een onderscheid maken in saldo voor en na bestemming (mutaties reserves);
o het ontbreken van een meerjarige raming van lasten en baten;
• het ontbreken van een overzicht van incidentele baten en lasten (alsmede een

toelichting daarop);
• het ontbreken van een meerjarig overzicht van het verloop van reserves en
voorzieningen en
• het ontbreken van een overzicht van cq. inzicht in de opgenomen taakstellingen
(alsmede een onderbouwing daarvan).
Toezichtsrol provincie

De door u vastgestelde Begroting 2017 (met bijbehorende meerjarenraming) en de daarop
betrekking hebbende besluitvorming hebben wij beoordeeld aan de hand van de wettelijke
criteria.
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Deze criteria zijn vastgelegd in de Gemeentewet en uitgewerkt in het landelijk Toezichtskader
Kwestie van evenwicht! (zie internet http://www.overijssel.nl/bestuur/overijssel/financieel-

toezicht/gemeenschappelijk/). Daarbij hebben wij eveneens de Begrotingsbrief 2017 d.d. 15
maart 2016, kenmerk 2016/0048848 betrokken.
De provincie Overijssel vult haar toezichtsrol op een proportionele wijze in. Indien mogelijk

blijven we op afstand maar zo nodig komen we dichterbij. Uitgangspunt daarbij is dat we ons
baseren op openbare, door het algemeen bestuur vastgestelde stukken. Dat kan alleen
wanneer de informatiewaarde van deze stukken adequaat is.
De door u vastgestelde Jaarrekening 2015, evenals de (eventuele) bevindingen van de
accountant, hebben wij betrokken bij ons toezicht.
Ten slotte

In het voorjaar van 2017 ontvangt u zoals gebruikelijk de Begrotingsbrief met daarin het
proces en de toetsingspunten voor de begroting 2018.

Het dagelijks bestuur en de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling
hebben een afschrift van deze brief ontvangen.
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Uw kenmerk

De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzending
van deze brief bezwaar in te dienen tegen dit besluit. Voor de behandeling hiervan is geen

griffie echt verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich
wenden tot de medewerker van de provincie die in dit besluit is vermeld.

Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel:
één onderwerp per brief hanteren en
het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden.

