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Financiële positie gemeenten 

 

 
 

Geachte heer Hoekstra, 

 

Vele gemeenten en provincies hebben u de laatste tijd laten weten uiterst bezorgd te zijn over de 

financiële positie van de gemeenten. De urgentie van dit vraagstuk is dermate dat we gezamenlijk 

het risico dragen dat de gevolgen hiervan merkbaar worden in onze samenleving en bij onze 

inwoners. De gezamenlijke provincies achten dat verre van wenselijk. 

  

We hebben de gedeelde ambitie om als één overheid samen op te trekken. Interbestuurlijk 

samenwerken is essentieel voor het realiseren van oplossingen voor grote maatschappelijke 

opgaven. De financiële positie van veel gemeenten stond al voor de Covid 19-maatregelen, na 

omvangrijke decentralisaties, onder grote druk, en door de uitzonderlijke omstandigheden van de 

laatste maanden heeft er geen verbetering plaatsgevonden. Dit raakt aan de effectiviteit en 

slagkracht van onze samenwerkingen, in de regio, en op het landelijk niveau, en bij het succesvol 

kunnen aanpakken van die maatschappelijke opgaven. 

  

De provincies hebben binnen ons bestuurlijk bestel ook de taak van het financieel en 

interbestuurlijk toezicht op de gemeenten. Zoals verwoord in de “Agenda voor het Toezicht”, welke 

recent door u – mede namens de gemeenten en de provincies - aan de Staten-Generaal is 

aangeboden, staat het maatschappelijk resultaat van toezicht voorop. In de huidige situatie werpt 

zich de vraag op, hoe de uitvoering van het financieel toezicht door de provincies kan bijdragen 

aan de gewenste maatschappelijke resultaten.  

  

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons openbaar bestuur, en de provinciale 

toezichtstaken, doen wij een dringend beroep op u om – in aanvulling op hetgeen u in de brief van 

22 juni jl. aankondigt - adequate maatregelen te nemen om de gemeenten in staat te stellen 

tekorten die zij buiten hun schuld oplopen te (kunnen) dekken en gemeenten financieel perspectief 
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te bieden voor de langere termijn, en tevens hierover de dialoog aan te gaan met de decentrale 

overheden. 

 

De gezamenlijke provincies verwelkomen het door uw departement genomen initiatief in de 

komende periode hier met de decentrale overheden over van gedachten te wisselen.  

 

Er is een gelijkluidende brief gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, mevrouw Ollongren 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de BAC Kwaliteit Openbaar Bestuur, 

 

 

 

A.J. van der Maas, 

voorzitter  

 

 

 

 

i.a.a: de betrokken Kamercommissies 


