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DATUM 31-5-2016 

AAN de leden van de commissie BEM 

VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER 030-2582836 

ONDERWERP Raadsonderzoek gemeente Amersfoort inzake preventief financieel toezicht 2015 

 

Beste leden van de commissie, 

In het jaar 2015 heeft de gemeente Amersfoort onder preventief toezicht gestaan. Dit toezicht is 

bedoeld om te waarborgen dat gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun 

wettelijke taken kunnen blijven uitvoeren. 

De raad van de gemeente Amersfoort heeft begin dit jaar een onderzoek ingesteld naar de 

oorzaken en het handelen tijdens het preventief toezicht. Dit met als doel aanbevelingen te doen 

voor de ambtelijke organisatie, college en raad van de gemeente Amersfoort. Het bureau KplusV 

heeft het onderzoek als onafhankelijk bureau uitgevoerd in de eerste vijf maanden van dit jaar 

onder begeleiding van een ingestelde raadscommissie. Op 31 mei is het rapport van de 

raadscommissie verschenen. Naar aanleiding van de toezegging in de commissie BEM van 18 

januari 2016 op vragen van de ChristenUnie, informeer ik u over de uitkomsten van dit onderzoek.  

De raad van de gemeente Amersfoort heeft ervoor gekozen het proces rondom het toezicht te 

evalueren en heeft dit onderzoek uit laten voeren. In dit kader hebben de gemeente Amersfoort en 

de provincie Utrecht zowel ambtelijk als bestuurlijk met elkaar evaluatiegesprekken gevoerd. Als 

toezichthouder heeft de provincie Utrecht een rol gespeeld in het onderzoek, bijvoorbeeld door het 

beschikbaar stellen van documenten en interviews met betrokken ambtenaren en (oud-) 

bestuurders.  

Een eerste snelle lezing leert dat de onderzoekers concluderen dat het met het inhoudelijke besluit 

om de gemeente Amersfoort onder preventief toezicht te stellen, vanwege een niet sluitende 

meerjarenbegroting 2015-2018, het systeem van financieel toezicht dat in de Gemeentewet is 

geregeld heeft gefunctioneerd zoals in de wet bedoeld. Daarnaast heeft, net als de provincie, ook 

KplusV geconcludeerd dat de gemeente Amersfoort veerkracht heeft getoond door snel te 

schakelen en samen met de provincie Utrecht constructief heeft gewerkt in de periode van het 

preventieve toezicht en het opstellen van de herstelbegroting.  

KplusV concludeert dat er zowel aan de kant van de gemeente Amersfoort als van de provincie 

Utrecht een aantal verbeteringen mogelijk is in het proces. Voor de provincie Utrecht is dit in het 

bijzonder de manier van communiceren: de tijdigheid en de eenduidigheid in de contacten met de 

gemeente. Dat geldt ook voor de organisatie van het werkproces binnen de provincie. Deze 

aanbevelingen neem ik ter harte en zal deze meenemen in het verbeteren van onze processen en 

onze communicatie richting gemeenten als belangrijke stake-holder.  
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Ik ben vooral verheugd te kunnen constateren dat Amersfoort weer een financieel gezonde 

gemeente is.  


