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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter, 

secretaris, 

u 
21. HRT 2012 

Overijssel provincie 



BIJLAGE 
Toelichting op het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de begrotingen 2013 

en de criteria voor de toetsing.. 

Proces Financieel Toezicht in aanloop naar de begrotingen 2013 

Stappen (op hoofdlijn) vanaf januari tot en met december in 2012 met de bestuurlijke momenten zien er als 
volgt uit: 

Activiteit 

- Belastingspecial uitbrengen 
- Beoordeling voorjaarsnota's / kadernota's 
- l e ambtelijke gespreksronde gemeenten 
communiceren profielen 
- Beoordeling jaarrekeningen 2010 met bijhorende 
accountantsrapporten 

- Ambtelijke beoordeling van door de colleges en aan de 
raden verzonden vastgestelde concept-
programmabegrotingen 2012 en meerjarenramingen 2013-
2015 

- 2e ambtelijke gespreksronde gemeenten (bij indicatie 
oranje/rood) 

Topambtelijk overleg 
signalering obv door de colleges vastgestelde concept 
begrotingen bespreken met secretaris waarna zonodig 
topambtelijk signaal naar gemeentesecretaris 

Wettelijk traject 

Ontvangst van de door de raden vastgestelde 
Programmabegroting (verplicht op grond van GW) 

Definitieve beoordeling van de door de raden vastgestelde 
programmabegrotingen 

2e bestuurlijk moment 

GS verzamelnota met voorstel toezichtregimes + brieven 

Wanneer 

Informeel traject 
Ambtelijk 
Uitwerking risicoprofiel (mede op basis van input 
gemeenten bij ingezonden begrotingen) 
le bestuurlijk moment 
Proces en criteria schriftelijk communiceren met gemeenten 
Ambtelijk 
- organisatie seminars t.b.v. beleidsmedewerkers, hoofden 
financiën etc. gemeenten 
- Toezichtthema grondexploitatie 

t/m mei 

maart 

maart 

2 e kwartaal 
met doorloop 
in 3 e kwartaal 
mei 
mei/juni/juli 
mei/juni/juli 

2e kwartaal 
met doorloop 
in 3 e kwartaal 
Okt 

Sept/okt 

Eind okt 

15 november 

2 e helft nov. 

le week dec 

J Bestuurlijke Wie 
momenten 

*"4 

Ja 

GS 

GS 

GS 
GS 

adj .HE/HE/ 

Secretaris 

GS 
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Activiteit Wanneer 
momenten 

Bereidheid uitspreken voor het geven van een toelichting 
aan (een delegatie of vertegenwoordiging van) de raden van 
"rode" gemeenten op voornemen GS instellen preventief 
toezicht 

Direct na GS 
besluit 

Ja Gedeputeerde 

Voorleggen aan GS van uitkomsten gesprekken "rode" 
gemeenten en 

3 e week dec Ja GS 

Finale besluitvorming GS 

Persverklaringen 3 e week dec Ja Gedeputeerde 

Finale brieven aan gemeenten en B Z K 3e week dec. Afhandeling 

Publicatie Staatscourant l e week jan. Afhandeling 

Criteria voor de toetsing van de begrotingen 2013 (incl. toetsinqsaspecten en aandachtspunten). 

Criteria repressief toezicht in 2013. 
Uitgangspunt bij onze besluitvorming over de begroting zijn de kaders en criteria genoemd in de 
Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV), ons Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Zichtbaar toezicht' van februari 2008 
en deze begrotingscirculaire. 
De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2013 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen 
zijn: 
1. de begroting 2013 dient naar ons oordeel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de 

meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2016 uiterlijk tot stand zal worden 
gebracht; 

2. de jaarrekening 2011 dient in evenwicht te zijn. Indien de jaarrekening niet in evenwicht is kan dat, 
afhankelijk van de aard van het tekort, van invloed zijn bij de bepaling van het toezichtregime; 

3. de vastgestelde jaarrekening 2011 en de begroting 2013 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 
november 2012, aan ons te zijn ingezonden. 

Met het hiervoor genoemde evenwicht wordt 'materieel evenwicht' bedoeld. Hiervan is sprake indien, op 
basis van het bestaande beleid en het aanvaarde vastgestelde nieuwe beleid, de structurele lasten 
tenminste worden gedekt door structurele baten en de incidentele lasten worden gedekt door incidentele 
baten. Daarbij dienen de begrotingen/meerjarenramingen uiteraard volledig en reëel te zijn. 

Toetsingsaspecten. 
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Bij de beoordeling of sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds, tenminste uitgegaan van de mei/junicirculaire(2012) en de 
daarin opgenomen uitkeringsfactoren. 
Bij de bepaling van de accressen voor de jaren na het begrotingsjaar houden de beheerders van het 
gemeentefonds rekening met een mutatie van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP). Begroot u de algemene uitkering voor de jaren 2014 tot en met 2016 op basis van lopende prijzen, 
dan gaan wij ervan uit dat aan de lastenkant van de meerjarenraming rekening wordt gehouden met een 
percentage minimaal gelijk aan dat waarop de mutatie van het BBP is gebaseerd. 
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Wij verzoeken de meerjarige berekeningen 2013 tot en met 2016 van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds op basis van deze circulaire (inclusief gehanteerde eenheden en bedragen per eenheid), 
voor zover niet in de (bijlagen van de) begroting opgenomen, ter informatie aan ons toe te zenden. 

Zoals het er nu naar uitziet wordt met ingang van 2013 de definitie van het begrip woonruimte, zoals dat 
wordt gebruikt bij het verdelen van het gemeentefonds, gewijzigd. Het gevolg hiervan is dat het totaal aantal 
woonruimten in Nederland afneèmt. Volgens de systematiek van het gemeentefonds neemt dan het bedrag 
per woonruimte toe. Op landelijk niveau wordt nog gediscussieerd over de relatie met de voorgenomen 
herverdeling van het gemeentefonds en eventueel uitstel van de wijziging van de definitie van het aantal 
woonruimten. Wij adviseren u de ontwikkelingen te volgen en de eventuele gevolgen voor uw gemeente 
zichtbaar te maken. 

De invoering van de herverdeling van het gemeentefonds zal niet eerder plaatsvinden dan 2014. Dit heeft 
minister Spies van BZK geschreven in de Kamerbrief over 'Herijking gemeentefonds en Rfv-rapport' op 7 
februari 2012. 

Gevolgen decentralisatie van rijkstaken 
De fondsbeheerders hebben besloten om, conform de verzoeken van de Rfv en VNG, prioriteit te (blijven) 
geven aan de inbedding van de decentralisaties Begeleiding AWBZ, Jeugdzorg en de uitvoeringslasten Wet 
werken naar vermogen in het gemeentefonds. 
Bij het begrotingsonderzoek 2012 hebben wij tot ons genoegen geconstateerd dat diverse gemeenten 
hebben geanticipeerd op de eventuele financiële gevolgen van de decentralisatie van taken. Toch heeft een 
groot aantal gemeenten nog geen inschatting van de financiële gevolgen gemaakt en of daarvoor financiële 
ruimte gecreëerd. Wellicht ten overvloede verzoeken wij u zo goed mogelijk inzicht te geven in de financiële 
gevolgen die de decentralisaties van rijkstaken voor u als gemeente zullen betekenen. 

Sociale werkvoorzieningschappen 
Als gevolg van rijksmaatregelen is de financiële positie van de sociale werkvoorzieningschappen een bron 
van zorg. In uw rol als deelnemer in deze gemeenschappelijke regelingen en de eigen (horizontale) 
verantwoordelijkheid heeft u de lastige taak om naast het beperken van de financiële consequenties voor 
uw gemeentelijke begroting toch oog te houden voor de verantwoordelijkheid en het behoud van deze 
sociale voorzieningen. Het is van belang om vanuit de (horizontale) verantwoordelijkheid goede sturing te 
geven en/ofte wijzen op mogelijke verbeteringen in het financieel beheer en beleid om de financiële positie 
van deze regelingen te verbeteren. 

Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen 
Ten behoeve van de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen 
bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid beoordeeld. Hiermee wordt de realiteit van de 
ramingen bepaald en daarmee ook de realiteit van het structureel budgettaire saldo van de begrotingen. 
Wanneer in de (meerjaren)begroting 2013-2016 bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen zijn 
opgenomen waaraan geen of onvoldoende invulling is gegeven dan worden deze posten door ons op de 
structurele budgettaire ruimte in mindering gebracht. 
Voor een positief oordeel is het noodzakelijk dat de raad, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, 
een uitspraak doet over de invulling. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op 
programmaniveau te zijn ingevuld. Verder dient het proces dat bij het concretiseren wordt gevolgd vast te 
liggen. Ervaringen opgedaan met eerdere bezuinigingsoperaties kunnen in ons oordeel meewegen. Met 
andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van 
maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moeten leiden, met besluitvorming door de 
gemeenteraad zijn onderbouwd. 
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Taakstellingen verbonden partijen 
Bij de beoordeling van de begroting 2012 is geconstateerd dat er gemeenten zijn die taakstellingen hebben 
opgenomen die aan de verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, worden opgelegd. 
Wij wijzen erop dat deze taakstellingen niet als reëel worden beschouwd, tenzij de desbetreffende verbonden 
partij of gemeenschappelijke regeling op bestuurlijk niveau heeft besloten deze taakstelling ook 
daadwerkelijk aan haar eigen organisatie op te leggen. Aannemelijk moet worden gemaakt dat de verbonden 
partij ook daadwerkelijk overgaat tot het doorvoeren van de opgelegde bezuinigingsmaatregel. 

Grondexploitatie en onderzoeksthema 2012 
De toezichthouders op de gemeentefinanciën hebben in 2011 een specifiek onderzoek ingesteld naar de 
situatie van de gemeentelijke grondexploitatie. De uitkomst van dat onderzoek bevestigde het bestaande 
beeld dat de grondexploitatie voor veel gemeenten in Nederland een substantieel risico betekent, maar dat 
in samenspraak met de accountant wel verantwoordelijkheid wordt genomen m.b.t. oplopende tekorten c.q. 
verliezen door afwaardering van boekwaarden of vorming van voorzieningen. Omdat niet wordt verwacht 
dat de komende jaren dit beeld zal wijzigen en er wellicht gemeenten in financiële problemen komen, is 
besloten dit onderzoek in 2012 voort te zetten op basis van de jaarrekening 2011. 
Tijdens het onderzoek is onder andere gebleken dat onder meer de risico's van PPS-constructies, zowel bij 
de gemeenten zelf als bij de toezichthouder, niet altijd helder in beeld zijn. Vaak is niet duidelijk welke 
risico's de gemeente binnen de PPS-constructie loopt. Is dat wel het geval, dan is niet altijd duidelijk wat de 
eventuele financiële gevolgen van deze risico's voor de gemeente kunnen zijn. Wij adviseren u, althans 
voor zover u zich hierin herkent, aan deze aspecten het komende jaar bijzondere aandacht te besteden. 
In dit verband vragen wij opnieuw aandacht voor het tijdig aanpassen van de exploitatieberekeningen en 
vooral om daarin realistische parameters te hanteren en uit te gaan van reële planningen van de uit te 
geven vierkante meters voor de diverse bestemmingen. Uiteraard is het hierbij ook van belang dat de 
beleidsbepaling en de uitvoering van de eigen gemeentelijke grondexploitatie wordt afgestemd op de 
bouwcapaciteit in plannen van omliggende gemeenten en externe partijen (inclusief PPS-constructies) en 
de realisatie daarvan. 

Schuldpositie gemeenten 
De aandacht voor de schuldpositie van de gemeenten is de laatste jaren toegenomen. Hoewel gemeenten 
in Nederland als gevolg van het artikel 12-vangnet niet failliet kunnen gaan en daarom een hoge 
kredietwaardigheid hebben, brengt een hoge schuldpositie risico's mee. Op de eerste plaats beperkt een 
hoge leningschuld de flexibiliteit van de begroting. De rente- en aflossingsverplichtingen van de vaste 
schuld liggen voor een langere periode vast. Het inzetten van eigen vermogen als financieringsmiddel biedt 
een gemeente meer speelruimte. Op de tweede plaats kan een rentestijging van de vaste 
financieringsmiddelen een probleem vormen voor de budgettaire positie van gemeenten. De relevantie 
hiervan is toegenomen met het oog op de lage marktrente van de afgelopen periode. In dit verband speelt 
rente risico norm (RRN) een rol. De RRN heeft als doel het renterisico te beperken tot een deel van de 
vaste schuld. De maximaal toegestane aflossingsverplichting op de vaste schuld is bepaald op 20% van het 
jaarlijkse begrotingstotaal van de gemeente. Een gemeente die aan de RRN voldoet kan toch een 
aanzienlijk renterisico lopen. Ook het herfinancieren van een bedrag ter grootte van 20% van het 
begrotingstotaal kan een aanzienlijke extra structurele last meebrengen. 
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BBV 

Incidentele baten en lasten 
In de begrotingscirculaire van 2011 hebben wij reeds geschreven over de noodzaak van een goed en reëel 
opgesteld overzicht van incidentele baten en lasten. Bij een aantal gemeenten ontbreekt dit verplichte 
onderdeel nog steeds of voldoet niet in de financiële begroting. Het is, zowel voor de raad als voor de 
toezichthouder, een onmisbaar document voor het verkrijgen van een juist beeld van de materiële 
sluitendheid van de (meerjaren) begroting en daarmee van de financiële positie van een gemeente. 
Dat dit overzicht onder andere belangrijk is voor de bepaling van het materieel evenwicht van de begroting 
kunnen we ook teruglezen in de notitie van de Commissie BBV die januari 2012 is uitgebracht. In de notitie 
is een aantal voorbeelden en verduidelijkingen aangegeven over de incidentele baten en lasten. Het BBV 
zal namelijk per 1 januari 2013 op dit onderwerp worden aangepast. In het overzicht van incidentele baten 
en lasten dient een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten 
per programma worden weergegeven. Ook wordt er een overzicht gevraagd van de geraamde 
structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Tot slot moeten deze gegevens ook 
meerjarig worden opgenomen in het overzicht. Ondanks dat de wijziging van het BBV per 1 januari 2013 in 
werking treedt, vragen wij u het overzicht in de begroting 2013 volgens de nieuwe regelgeving op te stellen. 

Negatief eigen vermogen 
Het BBV bepaalt dat reserves geen negatief saldo mogen hebben. De praktijk leert dat desondanks op de 
balans van een aantal gemeenten negatieve reserves voorkomen. Indien de betreffende gemeenten daartoe 
de financiële mogelijkheden hebben, zijn zij verplicht het negatieve saldo zo snel mogelijk weg te werken. 
Zijn er nog voldoende andere reserves beschikbaar, dan kunnen deze bijvoorbeeld worden ingezet om het 
negatieve saldo van een reserve op te heffen. Indien de vermogenspositie negatief is, biedt dit geen 
oplossing. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het dekken van een grondexploitatieverlies leidt tot een 
negatieve reservepositie. Mogelijkheden binnen de gewone exploitatie zouden dan nog tot een oplossing 
kunnen leiden. Hierbij wordt dan gedacht aan bezuinigingen, die tot begrotingsruimte leiden en 
tariefsverhogingen. Blijkt een gemeente bij een negatieve vermogenspositie niet in staat om het negatieve 
saldo van de reserves volgens het bestaande beleid in de periode van de begrotingsperiode, dus binnen vier 
jaar, om te buigen in een positief saldo, dan ligt preventief toezicht voor de hand. 

Dividend 
Tijdens het onderzoek van de begroting 2012 is gebleken dat ons geformuleerde beleid met betrekking tot de 
inzet van dividend moet worden toegelicht. Dit beleid houdt in dat in de begroting 2013 het normale dividend 
tot een hoogte van 100% van het in 2012 ontvangen en verantwoorde dividend, zijnde het normale dividend 
van het (voor-)vorig jaar (2011), als structureel dekkingsmiddel zal worden geaccepteerd. Het eventuele 
meerdere geraamde dividend zullen wij als incidenteel dekkingsmiddel aanmerken. In geval de 
vooruitzichten erop duiden dat de resultaten zullen verminderen, verzoeken wij u hierbij het 
voorzichtigheidsprincipe toe te passen en van een lagere raming uit te gaan. 

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 
Volgens het BBV art. 12, lid 2 moet in de begroting ten aanzien van het onderhoud van tenminste wegen, 
riolering, water, groen en gebouwen worden aangegeven: 

het actueel beleidskader (m.b.t. beheerplannen: wanneer vastgesteld of geactualiseerd n.a.v. 
doorgevoerde bezuinigingen); 
het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau en 
de vertaling van de financiële consequenties van het door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau in de 
begroting. 
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Uit de beoordeling van de programmabegroting van de afgelopen jaren blijkt dat er gemeenten zijn die 
bezuinigen op het jaarlijks en groot onderhoud. Dit is alleen en uitsluitend mogelijk indien aannemelijk wordt 
gemaakt dat het verlagen van het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de kapitaalgoederen niet zal 
leiden tot achterstallig onderhoud en of juridische claims. Daarnaast zal actualisatie van het beheerplan op 
basis van het door de raad vastgestelde verlaging van het kwaliteitsniveau noodzakelijk zijn. 
Wij verzoeken u, voor zover van toepassing, bij het opstellen van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
de voorschriften van het BBV in acht te nemen. Wanneer sprake is van achterstallig onderhoud, dient dit 
vermeld te worden in deze paragraaf en de maatregelen op welke wijze deze achterstanden zullen worden 
ingehaald. 

Overige ontwikkelingen 

Opstellen krimpparagraaf 
Wij adviseren gemeenten die mogelijk te maken hebben of te maken krijgen met een afname van de 
bevolking om nu al een paragraaf demografische ontwikkeling toe te voegen aan de begroting en de 
jaarrekening. Paragrafen dwingen tot het formuleren van een samenhangend beleid dat de afzonderlijke 
beleidsterreinen overstijgt en ingrijpende gevolgen kan hebben. Krimp is daar een typisch voorbeeld van. 
Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, de VNG en het ministerie van BZK hebben een 
handreiking paragraaf demografische ontwikkeling opgesteld. De handreiking en alle tot nu toe opgestelde 
paragrafen zijn te vinden op de site www.vanmeernaarbeter.nl. 

Modernisering financieel toezicht. 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten het wetsontwerp 
"duurzaam financieel evenwicht" van 2005 aan te passen. In plaats van het begrip "duurzaam financieel 
evenwicht" zal het begrip "structureel en reëel evenwicht" worden gehanteerd. De Gemeentewet/ 
Provinciewet en het Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader (GTK) "Zichtbaar toezicht' zullen worden 
aangepast. 
De programmabegroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 zullen nog worden beoordeeld op basis 
van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader "Zichtbaar Toezicht" (GTK) van februari 2008, omdat 
de wetswijziging pas per 1 januari 2013 van kracht wordt. 

Financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen 
Het aanvankelijk voornemen om het afzonderlijk toezicht op de gemeenschappelijke regelingen af te 
schaffen en de verantwoordelijkheid van het toezicht volledig neer te leggen bij de deelnemende partijen in 
deze gemeenschappelijke regelingen is teruggenomen. De oorspronkelijke gedachte achter de afschaffing 
was namelijk dat het gaat om verlengd lokaal bestuur. De deelnemende partijen bekostigen de regeling, 
hebben taken en bevoegdheden overgedragen en hebben er dan ook belang bij dat de 
gemeenschappelijke regeling naar behoren functioneert, ook in financieel opzicht. 
Het voorlopig standpunt van de minister is dat het afschaffen van het afzonderlijk toezicht op bestaande 
gemeenschappelijke regelingen aan de orde is, indien gelijktijdig, de paragraaf verbonden partijen (sterkere 
signaalfunctie op het niveau van de afzonderlijke regelingen) en de informatieplicht van de deelnemers 
richting desbetreffende regelingen worden versterkt. 

Wet Houdbare OverheidsFinanciën (Wet HOF) 
Nederland gaat de recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline opnemen in de Wet 
houdbare overheidsfinanciën (HOF). Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan 
het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de 
decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en 
Groeipact. Over de bijdrage van de decentrale overheden aan de Europese doelstellingen wordt bestuurlijk 
overleg gevoerd. In het wetsontwerp is onder meer geregeld dat: 
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• Het aandeel van de provincies, gemeenten (incl. gemeenschappelijke regelingen) en waterschappen 
jaarlijks wordt vastgesteld door de minister van BZK; 

• Bij het vaststellen van de toezichtsvorm wordt beoordeeld of de gemeente zich heeft gehouden aan het 
aandeel van het EMU-saldo in het begrotingsjaar; 

• Indien sprake is van overschrijding van het toegestaan aandeel in het EMU-saldo door de decentrale 
overheden zal er een korting in het daarop volgend jaar plaatsvinden op het provincie- dan wel 
gemeentefonds. De korting heeft gedurende maximaal drie jaar het karakter van een renteloos depot. 
Het depot wordt in het vierde jaar vrijgegeven als er gedurende twee van de drie jaren geen sprake is 
van een overschrijding. Is dit wel het geval dan vervalt het depot aan 's Rijks schatkist. 

De Wet HOF is ter consultatie voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Vervolgens zal het wetsvoorstel voor 
advies worden aangeboden aan de Raad van State. Het kabinet verwacht het wetsvoorstel nog voor de 
zomer van 2012 aan de Tweede Kamer te sturen. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is 1 januari 
2013. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Inlichtingen bij 
H ten Heggeler 

telefoon 038 499 94 07 

H.t .Heggeler@overi jssel .n l 

Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Aan de raad van de gemeente Deventer 
Postbus 5000 
7400 GC DEVENTER 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 

20.03 .2012 
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Aan de raad van de gemeente Hardenberg 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Inlichtingen bij 
H ten Heggeler 

telefoon 038 499 94 07 

H.t .Heggeler@overi jssel .nl 

Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 

20.03 .2012 
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Aan de raad van de gemeente Kampen 
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Inlichtingen bij 
H ten Heggeler 

telefoon 038 499 94 07 

H.t .Heggeler@overi jssel .nl 

Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 

20.03 .2012 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voorde toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

4-
Overijssel provincie 



Aan de raad van de gemeente Raalte 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 

uw kenmerk voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter, 

secretaris, 

Bijlagen 

1 

Datum verzending 

0 1 MOT 0019 
1 i . i ui i LU , L 

provincie verijssel 



Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

r Fax 038 425 48 88 

Overijssel.nl 

postbus@overijssel. nl 

RABO Zwolle 39 73 41 121 

Aan de raad van de gemeente Staphorst 
Postbus 2 
7950 AA STAPHORST 

Inlichtingen bij 
H ten Heggeler 

telefoon 038 499 94 07 

H.t .Heggeler@overi jssel .nl 

Datum 

20 .03 .2012 

Kenmerk 

2 0 1 2 / 0 0 7 2 1 0 3 

Pagina 

1 

Uw brief 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

1 

Datum verzending 

2 i . mim 

Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
vooreen ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Geachte raad. 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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Begrotingsbrief 2013 

Geachte raad, 

Vorig jaar is ondermeer afgesproken dat de provincie jaarlijks een begrotingsbrief zendt, 
waarin aandacht wordt geschonken aan het proces Financieel Toezicht in aanloop naar de 
gemeentebegrotingen 2013. Hierin zou eveneens een toelichting worden gegeven op de 
criteria voor de toetsing, alsmede op een aantal toetsingsaspecten en aandachtspunten. Een 
toelichting op het proces en de toetsingscriteria kunt u terugvinden in de bijlage bij deze brief. 

In onze wettelijke rol als toezichthouder hebben wij specifiek aandacht voor ontwikkelingen 
die het begrotingsevenwicht bij gemeenten kunnen bedreigen. Als nadere uitwerking van het 
in het proces Financieel Toezicht genoemde themaonderzoek Grondexploitatie, zijn wij 
voornemens bij een aantal gemeenten een verdiepingsonderzoek in te stellen. Deze 
gemeenten ontvangen van ons op korte termijn een schriftelijke en gemotiveerde uitnodiging 
voor een ambtelijk gesprek. 

Mochten er bij u nog vragen leven omtrent het proces Financieel Toezicht of de 
toetsingscriteria, dan is er de mogelijkheid een nadere toelichting te ontvangen. 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en 
Wethouders en aan de VNG Overijssel, platform Financieel Domein. 
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