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Financieeltoezich[ vorm en bevindingen 2009

lnleiding
Met deze brief informeer ik u over de toezichtvorm voor 2008 en de belangrijkste
overige toezichtbevindingen.

Daamaast zend ik Gedeputeerde staten van uw provincie een brief waarin
uitgebreid wordt ingegaan op de overige toezichtbevindingen, waaronder de
resultaten van twee variabele onderzoeken (duuzaam financieel evenwicht en
reserves en voozieningen). Een afschrift van die brief trefr u hierbij aan.

Toezichtvorm voor 2008
Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 200g en jaanekening
deelik u hierbij mede dat ik van oordeelben dat uw provincie voor het k<
jaar, met inachtneming van artikel2OT van de provinciewet, onder
toezichtvorm kan blijven.

Duurzaam financieel evenwicht
In de brief aan Gedeputeerde staten heb ik aangegeven dat uw br
meerjarenraming in de vorm van een variabel onderzoek getoetst:
duurzaam ftnancieel evenwicht. Het criterium duurzaam financieel
vastgelegd in een gelijknamig wetsvoorsteltot wijziging van de
de Provinciewet. Besloten is dit wetsvoorstel aan te houden tot
de toezichtpilots in de provincies Noord-Brabant en Limburg bekend zijn (2010).
De doorlichting van het interbestuurlijk toezicht door de commissie Oosting en de
kabinetsreactie daarop is daarbij ook van belang. welis bestuurlijk afgesproken
ondertussen op het duuzaam financieel evenwicht te toetsen, maar af te zien
van sancties als daar niet aan wordt voldaan.

Het verschil met het huidige criterium van sluitendheid van de begroting is dat
duuzaam evenwicht op meerdere jaren slaat. Niet de begroting voor het
komende jaar, maar het integrale beeld van begroting én meerjarenraming is
leidend voor het oordeel van de toezichthouder. lk merk in de brief aan
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Gedeputeerde Staten op dat in één provinciebegroting de transparantie zodanig

is dat het duuzaam financieel evenwicht direct op basis daarvan globaal kon

worden beoordeeld. lk ben van oordeeldat uw provincie globaalaan het criterium

van duuzaam financieel evenwicht voldoet. lk doe tevens een aantal

aanbevelingen en ik geef aan dat ambtelijk met uw provincie zal worden verkend

welke mogelijkheden er zijn om de transparantie van uw begroting ten aanzien

van duuzaam ftnancieel evenwicht te verbeteren.

Belangrilkste overige toezichtbevindingen
Allereerst constateer ik in de brief aan Gedeputeerde Staten dat de begroting en

meefjarenraming van uw provincie op hoofdliinen voldoen aan de daaraan te

stellen eisen van wet- en regelgeving.

In die brief geef ik aan dat een verbetelslag is gemaakt met betrekking tot de

invulling van de door het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen. Overigens is ook geconstateerd

dat alleen de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen nog niet geheel voldoet aan

de eisen die het BBV stelt. De overige paragrafen voldoen op hoofdl'tjnen welaan

de eisen.

Tevens is er in die brief op gewezen dat uw begroting 2008 voldoet aan de eisen

die door het BBV worden gesteld aan de teserves, voonieningen en de

tretichting daarop. Voor een volledig inzicht ontbreekt echter nog informatie op

een aantalonderdelen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENTANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,

van de Inspectie Financién Lokale en provinciale Overheden,

(PDltum
21 december2007

Ons kenmert
2007-0000557093

Onderdcel
DGBIBFOIIFtO

Blrd
2vaî2

Minít dcmns,'.ncnhndgcZúancnl(onlntrlibnCrrhr (F


