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Bijlagen 
1

Met deze brief informeer ik u op grond van artikel 207 van de Provinciewet over 
de toezichtvorm voor 2009 en over het onderzoek duurzaam financieel evenwicht. 
 
Toezichtvorm voor 2009 
Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 2009 en jaarrekening 2007 
deel ik u hierbij mede dat uw provincie voor het komende jaar onder de 
repressieve toezichtvorm blijft. Dit betekent dat uw begroting geen goedkeuring 
behoeft. 

Duurzaam financieel evenwicht 

Evenals vorig jaar heb ik daarnaast uw begroting en meerjarenraming getoetst op 
duurzaam financieel evenwicht. Het verschil met het huidige criterium van 
sluitendheid van de begroting is dat duurzaam evenwicht op meerdere jaren slaat. 
Niet de begroting voor het komende jaar, maar het integrale beeld van begroting 
én meerjarenraming is leidend voor mijn oordeel. Ik merk in de brief aan 
Gedeputeerde Staten op dat alle provincies ten opzichte van 2008 een grote stap 
voorwaarts hebben gezet op de getoetste aspecten van het duurzaam evenwicht. 
Van alle provincies zijn de begrotingen en meerjarenramingen zodanig  
transparant dat het duurzaam financieel evenwicht op basis daarvan kon worden 
beoordeeld. Ik ben van oordeel dat ook uw provincie in voldoende mate aan het 
criterium van duurzaam financieel evenwicht voldoet. Ik heb nog wel een tweetal 
aanbevelingen opgenomen.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan verneem ik dat 
graag. 
 
Een afschrift van deze brief heb ik heden aan Gedeputeerde Staten gezonden.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 
de directeur van het Programma Krachtig Bestuur,  
 

drs. B. Steenbergen MPA 
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