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Geachte leden,
Hierbij zenden wij u ter kennisname een exemplaar van het
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenschappelijke
regelingen (GTK GR 2022), zoals op 1 4 juni jl. door ons college is
vastgesteld. Ook de colleges van GS van de andere provincies hebben
dit toezichtkader vastgesteld of gaan dat binnenkort doen.
Inleiding

De provincie heeft de wettelijke taak om financieel toezicht te houden
op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
In het Vakberaad gemeentefinanciën stemmen de 1 2 provincies met
elkaar de wijze af waarop zij het financieel toezicht vormgeven.
In 2020 trad het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor
gemeenten in werking. Er is toen voor gekozen om voor
gemeenschappelijke regelingen een afzonderlijk toezichtkader op te
stellen.
De reden hiervoor is dat niet alle kaders voor gemeenten één op één
kunnen worden toegepast op gemeenschappelijke regelingen. Hoewel
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten ook
voor de regelingen leidend dient te zijn, verschillen gemeenten en
regelingen in de praktijk sterk van elkaar, hetgeen ook tot uitdrukking
komt in de financiële kaderstelling en verantwoording. Om het toezicht
helder, risicogericht, efficiënt en proportioneel te kunnen uitvoeren, is
ervoor gekozen een apart GTK voor de gemeenschappelijke regelingen
op te stellen.

In dit nieuwe GTK voor de regelingen zijn de voor het financieel
toezicht relevante wijzigingen van de Wet Gemeenschappelijke
regelingen (WGR) meegenomen. De WGR is in 2022 gewijzigd en biedt
instrumenten om de grip op gemeenschappelijke regelingen door de
gemeenteraden te vergroten. Hiertoe zijn onder andere de termijnen
voor de zienswijzeprocedure en het vaststellen van de begroting
verruimd. Algemene financiële en beleidsmatige kaders en de
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voorlopige jaarrekening dienen nu vóór 30 april toegezonden te worden
aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De concept
begroting dient 1 0 weken voor de behandeling door het algemeen
bestuur aan de deelnemers te worden toegezonden, zodat deze de
mogelijkheid hebben tot het geven van een zienswijze.
Voor de begroting geldt dat deze maximaal twee weken na
besluitvorming en vóór 15 september in het jaar voorafgaand aan het
betreffende begrotingsjaar aan ons dient te worden gestuurd. En de
jaarrekening moet maximaal twee weken na besluitvorming en vóór 1 5
juli in het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking
heeft naar de provincie worden gezonden.

Doel

Het GTK GR 2022 heeft tot doel het creëren van transparantie in het
financieel toezicht. Welke wet- en regelgeving is van toepassing op de
financiën van een gemeenschappelijke regeling en hoe houden de
provincies daarop toezicht? Transparantie en duidelijke kaders zijn van
toegevoegde waarde voor de zowel de gemeenschappelijke regeling als
voor de deelnemende gemeenten en de provincies.
Status
Het GTK GR 2022 is van toepassing op alle gemeenschappelijke
regelingen waarop de provincie toezicht houdt.
Het kader treedt formeel in werking bij de begroting 2024. Hiervoor is
gekozen, omdat op dit moment veel gemeenschappelijke regelingen al
vergevorderd zijn in het begrotingsproces 2023.

Omdat dit GTK CR 2022, als gevolg van de gewijzigde WGR, een voor de
regelingen en de gemeenteraden gunstige verruiming van de termijnen
voor de zienswijzeprocedure en de begroting bevat, kunnen de
gemeenschappelijke regelingen dit GTK desgewenst al toepassen op de
begroting 2023.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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