
> Retouradres Postbus 20011 2500 EA  Den Haag 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH  UTRECHT 

 

Datum 23 december 2010 
Betreft Financieel toezicht: vorm en bevindingen 2011 

 

Pagina 1 van 4 
 

DGBK/Programma 
Krachtig Bestuur 
 

Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ  Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA  Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 

Contactpersoon 
 M.J. Meijberg  

T 070-(426)6068 
martijn.meijberg@minbzk.nl 

Kenmerk 
2010-0000802183 

 

Bijlagen 
3

1. Inleiding en toezichtvorm 
Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 2011 en jaarstukken 2009, zend 
ik Provinciale Staten van uw provincie een brief, waarin naast mijn besluit over de 
financiële toezichtvorm voor 2011, ook de belangrijkste toezichtbevindingen aan de 
orde worden gesteld. Een afschrift van deze brief treft u hierbij aan. 
 
In die brief heb ik meegedeeld dat ik van oordeel ben dat uw provincie voor het 
komende jaar met inachtneming van artikel 207 van de Provinciewet onder de 
repressieve toezichtvorm kan blijven. Dit betekent dat uw begroting geen 
goedkeuring van mij behoeft. 
 

In deze brief ga ik in op de bevindingen over de begroting, de uitkomsten van de 
variabele onderzoeken (duurzaam financieel evenwicht en het vervolg op het 
onderzoek uit 2010 naar de treasuryfunctie) en de overige financiële 
beheeraspecten. Deze brief en de aan deze brief ten grondslag liggende feiten zijn 
ambtelijk met uw provincie afgestemd (hoor en wederhoor).  
 
2. Begroting 
Vereisten wet- en regelgeving 
De financiële begroting, de meerjarenraming en alle paragrafen voldoen op 
hoofdlijnen aan de eisen die het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (Bbv) daaraan stelt.  
 
Aanbevelingen 
Voor de financiële begroting en de paragrafen doe ik u aanbevelingen, die naar 
mijn inzicht de volledigheid, leesbaarheid, transparantie en informatiewaarde van 
de begroting verder vergroot. Graag verneem ik vóór 15 maart 2011 van u welke 
verbetermaatregelen u gaat nemen. 
 
1. Zorg dat de staat van reserves in de begroting en meerjarenraming een 

volledig overzicht bevat van bestemmingsreserves en zorg voor een goede 
aansluiting tussen dit overzicht en het overzicht van incidentele baten en 
lasten. 

 



Pagina 2 van 4 
 

Datum 
23 december 2010 

Kenmerk 
2010-0000802183 

2. Breng expliciet zowel de vervangingsinvesteringen als nieuwe investeringen 
meerjarig in beeld. Uit de opgenomen informatie kan niet worden opgemaakt of 
voor het gehele provinciale takenpakket de vervangingsinvesteringen volledig 
en gestructureerd zijn geïnventariseerd en hun financiële vertaling hebben 
gevonden. In het bijzonder bij investeringen die niet worden geactiveerd, kan 
het gevaar ontstaan dat de financiële ruimte voor in de toekomst noodzakelijke 
vervangingen uit het zicht raakt. Ambtelijk heb ik vernomen dat in de begroting 
over het jaar 2012 er zal worden aangegeven hoe de provincie Utrecht omgaat 
met vervangingsinvesteringen. 

 
3. Uitkomsten van de variabele onderdelen van het toezicht 
Inleiding 
Na drie jaar het onderwerp duurzaam financieel evenwicht als gezamenlijk 
onderzoek met de provinciale toezichthouders te hebben uitgevoerd, heb ik er dit 
jaar voor gekozen dit onderwerp voort te zetten als eigen variabel onderzoek. Voor 
een overzicht van de resultaten daarvan wordt verwezen naar de bijlagen. Het 
gemeenschappelijke onderzoek met de provinciale toezichthouders betreft de 
treasuryfunctie, hetgeen voor mijn toezicht een vervolg is op het variabel 
onderzoek over de begroting van 2010. 
 
3.1 Totaalbeeld provincies 
Uit de onderzoeken komt voor de provincies het volgende totaalbeeld naar voren. 
 
A) Duurzaam financieel evenwicht  
Niet de begroting van het komende jaar, maar het integrale beeld van begroting en 
meerjarenraming is leidend voor het oordeel van de toezichthouder. Hierbij wordt 
onder meer de ontwikkeling van het weerstandsvermogen betrokken. Volgens het 
Gemeenschappelijk Financieel toezichtskader uit februari 2008 is voor de bepaling 
van het materieel evenwicht van de begroting en meerjarenraming van belang dat 
vastgesteld kan worden dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. 
Hiervoor is een volledig overzicht van incidentele lasten en baten noodzakelijk. Ik 
heb geconstateerd dat dit overzicht nog niet door alle provincies zodanig wordt 
samengesteld, dat het structureel saldo meerjarig transparant kan worden bepaald, 
hoewel de laatste jaren wel een verbetering zichtbaar is. Ik acht deze transparantie 
nog extra van belang gezien de omvangrijke mutaties in de reserves die momenteel 
bij diverse provincies optreden. Het totaal van de algemene reserves en 
bestemmingsreserves van alle provincies bedraagt per 1-1-2011 bijna € 14,8 
miljard. In de periode 2011-2014 is er een geraamde daling van het saldo van de 
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van € 3 miljard. Dit betekent een 
afname van 20% ten opzichte van 2011. Voor de afzonderlijke provincies varieert 
de procentuele mutatie van +24% (Flevoland, de enige provincie die een toename 
van de reserves prognosticeert) tot -68% (Zeeland). 

Om de transparantie op dit onderdeel te bevorderen heb ik de provincies Limburg, 
Overijssel en uw provincie als goede voorbeelden geselecteerd. De voorbeelden 
verschillen, maar hebben alle drie sterke elementen die van waarde kunnen zijn 
voor de ontwikkeling van het inzicht in de incidentele baten en lasten. Ik zal u deze 
voorbeelden in het eerste kwartaal van 2011 ambtelijk ter beschikking stellen met 
een toelichting waarom dit goede voorbeelden zijn.  

In de meicirculaire 2010 betreffende het provinciefonds is melding gemaakt van het 
streven om per 1 januari 2012 het nieuwe verdeelsysteem in te laten gaan. In de 
septembercirculaire 2010 staat dat nog geen mededelingen gedaan kunnen worden 
over de ontwikkeling van het provinciefonds in 2012 en verder. Om die reden heb 
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ik de begroting 2011 en de meerjarenraming op dit onderdeel beoordeeld aan de 
hand van de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in de meicirculaire.  
 
Uit het onderzoek naar de begrotingen 2011 en meerjarenramingen 2012-2014 
komt naar voren dat er vier provincies zijn waarvan de meerjarenraming na mijn 
correcties gedurende één of meer jaren een structureel tekort vertonen. Bij drie 
provincies (Drenthe, Noord-Brabant en uw provincie) doet zich het tekort niet voor 
in het laatste jaar van de meerjarenraming; bij Zeeland is dit wel het geval. Bij de 
beoordeling van het duurzaam financieel evenwicht worden ook het 
weerstandsvermogen en de vrije beleidsruimte betrokken. Op grond hiervan acht ik 
de conclusie gerechtvaardigd dat er onvoldoende bevindingen zijn waaruit blijkt dat 
deze provincies niet over het genoemde evenwicht beschikken of zouden kunnen 
gaan beschikken. 

B) Vervolgonderzoek treasuryfunctie 
Tien provincies voldoen thans aan artikel 216, lid 2 van de Provinciewet en de 
verscherpte eisen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
(Ruddo). Vorig jaar voldeden negen provincies nog niet aan de aangescherpte eisen 
in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Twee 
provincies (Overijssel en uw provincie) hebben nog geen geactualiseerde financiële 
verordening dan wel treasurystatuut overeenkomstig de per 3 april 2009 gewijzigde 
en aangescherpte regels van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale 
overheden (Ruddo).   
 
3.2 Beeld van uw provincie  
Voor uw provincie komt uit beide onderzoeken het volgende naar voren. 
 
A) Duurzaam financieel evenwicht  
Ik ben van oordeel dat uw provincie voldoet aan het criterium van duurzaam 
financieel evenwicht. Dit oordeel over duurzaam financieel evenwicht is gebaseerd 
op de risicogeoriënteerde toets van uw begroting en meerjarenraming. Die toets 
heeft geen bevindingen opgeleverd waaruit blijkt dat uw provincie niet over het 
genoemde evenwicht beschikt.  
 
Ik constateer dat de begroting en de meerjarenraming van uw provincie, zoals door 
u gepresenteerd, sluit. Echter uw presentatie is onvolledig waar het gaat om het 
over het overzicht bestemmingsreserves in de staat van reserves. Daarom heb ik 
een correctie toe moeten passen die leidt tot een gering tekort in de jaren 2012 en 
2013.  
De omvang van de door u gepresenteerde reserves neemt in de periode 2011 tot 
en met 2014 af van € 427 miljoen naar € 213 miljoen ofwel een afname van 50%.  
De omvangrijke inzet van incidentele middelen onderstreept de noodzaak van een 
volledig en transparant (meerjarig) beeld van structurele en incidentele baten en 
lasten. 
Het feit echter dat uw meerjarenraming na mijn correctie in 2014 wel sluit, in 
combinatie met de omvang van het door u gepresenteerde weerstandsvermogen 
van uw provincie brengt mij tot de conclusie dat er geen bevindingen zijn waaruit 
blijkt dat uw provincie niet over het genoemde evenwicht beschikt of kan gaan 
beschikken.  
 
B) Opzet treasuryfunctie 
De door Provinciale Staten vastgestelde financiële verordening is, zoals ook in de 
toezichtbrief over de begroting 2010 is gesteld, niet conform de verscherpte eisen 
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van de aangepaste Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
(Ruddo), die per 5 april 2009 van kracht is geworden. 
 
3. Ik verzoek u bij herhaling zo spoedig mogelijk een bijgestelde financiële 

verordening aan Provinciale Staten voor te leggen. Ambtelijk heb ik vernomen 
dat u dit zo spoedig mogelijk na de verkiezingen voor Provinciale Staten van 
maart 2011 wilt realiseren. 

 
4. Overige financiële beheeraspecten 
Voor mijn oordeel over uw rekening maak ik mede gebruik van de bevindingen van 
de accountant. Ik constateer dat u de gesignaleerde knelpunten en de gegeven 
adviezen onderschrijft en toezegt hieraan door verbetermaatregelen gevolg te 
geven.  
 
Voor wat betreft het jaarverslag wil ik u attenderen op een goed voorbeeld van de 
provincies Flevoland en Zeeland met betrekking tot de paragraaf 
weerstandsvermogen in het jaarverslag 2009. Beide paragrafen laten zien dat de 
risicoanalyse opgezet is als een cyclisch proces. Geïnventariseerd wordt of en in 
welke mate de in de begroting 2009 genoemde risico’s zich hebben voorgedaan en 
vervolgens wordt geconcludeerd welke consequenties hieraan moeten worden 
verbonden.  
 
5. Tot slot 
Ik ontvang graag vóór 15 maart 2011 uw reactie op deze brief, in het bijzonder op 
het verzoek en de aanbeveling die zijn genummerd. Als er op de terreinen van de 
gesignaleerde verdere verbetermogelijkheden behoefte is aan goede voorbeelden 
van andere provincies dan hoor ik dat graag van u.  
 
Een afschrift van deze brief heb ik heden aan Provinciale Staten gezonden. 
 
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 
 

B. Steenbergen, 
Directeur Programma Krachtig Bestuur 


