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Twee Utrechtse gemeenten onder financieel toezicht 
 
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en De Ronde Venen komen in het jaar 2012 onder preventief 
financieel toezicht van de provincie te staan. De begroting van beide gemeenten was volgens de 
provincie niet sluitend. De provincie Utrecht heeft daarnaast bij 17 van de 26 gemeenten serieuze 
kanttekeningen gegeven op de meerjarenbegroting.  
 
Ook met de gemeente Renswoude hebben gesprekken plaatsgevonden in het kader van het financieel 
toezicht. Deze gemeente heeft echter tijdig een herstelplan ingediend om de begroting toch sluitend te 
krijgen. Daarom zal Renswoude net als de andere Utrechtse gemeenten onder het repressieve toezicht 
vallen.  
 
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en De Ronde Venen mogen in 2012 voorlopig geen nieuw beleid 
uitvoeren of nieuwe investeringen doen totdat de begroting later in het jaar wordt goedgekeurd door de 
provincie. De begroting wordt goedgekeurd nadat deze weer in evenwicht is gebracht. Hiervoor moeten 
de twee gemeenten een herstelplan vaststellen, dat wordt beoordeeld door de provincie. Voor lopende 
zaken als onderhoud, gladheidbestrijding, salarissen en subsidies aan verenigingen hebben de twee 
gemeenten toestemming voor het doen van deze uitgaven.  
 
Gemeenschappelijke regelingen 
De provincie heeft ook de begrotingen van zeven gemeenschappelijke regelingen beoordeeld. Hierbij 
komt het recreatieschap Vinkeveense Plassen onder preventief toezicht te staan. Ook bij deze 
gemeenschappelijke regeling was geen sprake van begrotingsevenwicht. De zes overige regelingen (de 
Veiligheidsregio Utrecht en vijf regelingen op het gebied van de sociale werkvoorziening) komen onder 
de standaard repressieve toezicht te vallen. De begroting van vijftien andere gemeenschappelijke 
regelingen waren al eerder beoordeeld. Deze zijn alle onder repressief toezicht gehouden. 
 
Provinciale taak van toezichthouder  
De provincie heeft als wettelijke taak financieel toezicht te houden op de decentrale overheden in de 
provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten hebben de financiële situatie van de Utrechtse gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen getoetst aan de hand van de (meerjaren)begroting en de jaarrekening. 
Hierbij hebben zij gekeken of de begroting van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen volledig 
is en alle ramingen reëel zijn. 
 
Wanneer dat zo is kan een gemeente of gemeenschappelijke regeling de in de begroting geraamde 
bedragen uitgeven. Er is geen goedkeuring van de provincie Utrecht als toezichthouder nodig. 
Indien er sprake is van een onevenwichtige begroting en/of van een te laat ingediende begroting dan 
wordt een gemeente of gemeenschappelijke regeling onder preventief toezicht gesteld.  
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