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1. Inleiding 
Met deze brief informeer ik u over de financiële toezichtvorm voor 2011 en de 
belangrijkste overige toezichtbevindingen. 
 
Daarnaast zend ik Gedeputeerde Staten van uw provincie een brief waarin 
uitgebreid wordt ingegaan op de overige toezichtbevindingen, waaronder de 
resultaten van twee variabele onderzoeken (duurzaam financieel evenwicht en het 
vervolg op het onderzoek uit 2010 naar de treasuryfunctie). Een afschrift van die 
brief treft u hierbij aan.  
 
2. Toezichtvorm voor 2011 
Naar aanleiding van de mij toegezonden begroting 2011 en jaarstukken 2009 deel 
ik u hierbij mede 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. 
 
3. Duurzaam financieel evenwicht 
Algemeen beeld 
In de brief aan Gedeputeerde Staten heb ik aangegeven dat uw begroting en 
meerjarenraming in de vorm van een variabel onderzoek getoetst zijn op duurzaam 
financieel evenwicht. Dit evenwicht is aanvullend op het huidige wettelijke criterium 
van sluitendheid van de voorliggende begroting in de zin dat duurzaam evenwicht 
op meerdere jaren slaat. Niet de begroting voor het komende jaar, maar het 
integrale beeld van begroting én meerjarenraming is daarmee leidend voor het 
oordeel van de toezichthouder over dit evenwicht.  
 
Ik merk in de brief aan Gedeputeerde Staten op dat uit het onderzoek naar de 
begrotingen 2011 en meerjarenramingen 2012-2014 naar voren komt 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 wél het geval. Bij de beoordeling van het 
duurzaam financieel evenwicht worden ook het weerstandsvermogen en de vrije 
beleidsruimte worden betrokken. Op grond hiervan acht ik de conclusie 
gerechtvaardigd dat er onvoldoende bevindingen zijn waaruit blijkt dat deze 
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provincies niet over het genoemde evenwicht beschikken of zouden kunnen gaan 
beschikken. 
 
Beeld van uw provincie 
Ik ben van oordeel dat uw provincie voldoet aan het criterium van duurzaam 
financieel evenwicht. Dit oordeel is gebaseerd op de risicogeoriënteerde toets van 
uw begroting op duurzaam financieel evenwicht. Die toets heeft geen 
zaken opgeleverd waaruit blijkt dat uw provincie niet over het genoemde evenwicht 
beschikt. 

4. Belangrijkste overige toezichtbevindingen 
Ik constateer in de brief aan Gedeputeerde Staten dat de begroting en 
meerjarenraming van uw provincie op hoofdlijnen voldoen aan de daaraan te 
stellen eisen van wet- en regelgeving. Wel heb ik in de brief aan Gedeputeerde 
Staten gevraagd een verbetering aan te brengen in de begroting en 
meerjarenraming en de samenhang te laten zien tussen bestemmingsreserves en 
het overzicht incidentele baten en lasten en aan te geven hoe wordt omgegaan met 
vervangingsinvesteringen.  
 
5. Algemeen beeld uit het 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). Ik heb daarom een herhaald verzoek opgenomen in de brief 
aan Gedeputeerde Staten om zo spoedig mogelijk een bijgestelde financiële 
verordening aan u ter vaststelling voor te leggen. 
 
Ik hoop met de opmerkingen in deze brief u in staat te stellen tot een beter oordeel 
over de begroting en meerjarenraming te komen. 
 
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 
 

B. Steenbergen, 
Directeur Programma Krachtig Bestuur 


