
1 van 2

Aan Provinciale Staten 

ONDERWERP GTK voor gemeenschappelijke 
regelingen 

DATUM 12‑04‑2022 
DOCUMENTNUMMER 8246795F 
VAN David den Ouden 
NUMMER PS PS2022BEM 

TELEFOONNUMMER +31640955321
E-MAILADRES david.den.ouden@provincie-

utrecht.nl 
DOMEIN/OPGAVE BDO 
TEAM BEI 
PORTEFEUILLEHOUDER Strijk 

COMMISSIE Bestuur, Economie en Middelen 
BIJLAGE Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 
Het landelijke Vakberaad gemeentefinanciën stelde in 2021 bijgaande gemeenschappelijk financieel toezichtkader 
voor gemeenschappelijke regelingen (GTK GR-en) op. Op 12 april stelden wij dit toezichtkader vast, waarna de 
gemeenschappelijke regelingen en de deelnemende gemeenten zijn geïnformeerd. Ook de colleges van GS van de 
andere provincies hebben dit toezichtkader vastgesteld of gaan dat binnenkort doen. 

Feitelijk gezien gaat er door dit toezichtkader niets veranderen aan het financieel toezicht op de 
gemeenschappelijke regelingen. Dit gemeenschappelijk toezichtkader is opgesteld ter informatie voor de 
gemeenschappelijke regelingen, om hen te informeren over de werking van het financieel toezicht en daarbij een 
toelichting te geven op belangrijke onderwerpen.  

Inleiding: 
Wij hebben de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. 
In het landelijke Vakberaad gemeentefinanciën stemmen de 12 provincies de wijze waarop zij het financieel 
toezicht vormgeven met elkaar af. In 2020 trad het door het Vakberaad gemeentefinanciën opgestelde 
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor gemeenten (GTK 2020) in werking. Er is toen voor gekozen om 
voor gemeenschappelijke regelingen een afzonderlijk toezichtkader op te stellen. De reden hiervoor is dat niet alle 
kaders voor gemeenten één op één kunnen worden toegepast op gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is in 
2022 de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wet biedt instrumenten 
om de grip op gemeenschappelijke regelingen door de gemeenteraden te vergroten. Hiertoe zijn onder andere de 
termijnen voor de zienswijzeprocedure en het vaststellen van de begroting verruimd. 

Doel 
Het GTK GR-en heeft tot doel het creëren van transparantie in het financieel toezicht. Welke wet- en regelgeving is 
van toepassing op de financiën van een gemeenschappelijke regeling en hoe houden de provincies daar toezicht 
op? Transparantie en duidelijke kaders zijn van toegevoegde waarde voor de zowel de gemeenschappelijke 
regeling als voor de deelnemende gemeenten en de provincies. 
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Vervolgprocedure / voortgang: 
Het GTK GR-en treedt formeel in werking bij de begroting 2024. Hiervoor is gekozen omdat ten tijde van het 
vaststellen ervan veel gemeenschappelijke regelingen al vergevorderd waren in het begrotingsproces 2023. Maar, 
omdat dit GTK GR-en, als gevolg van de gewijzigde Wgr, een voor de regelingen en de gemeenteraden gunstige 
verruiming van de termijnen voor de zienswijzeprocedure en de begroting bevat, kunnen de gemeenschappelijke 
regelingen dit GTK GR-en desgewenst al toepassen op de begroting 2023. 

Dit toezichtkader is vooralsnog alleen van toepassing op alle gemeenschappelijke regelingen waar wij toezicht op 
houden. Het ministerie van BZK houdt toezicht op de gemeenschappelijke regelingen waarin de provincies 
deelnemen. Omdat het ministerie van BZK dit GTK GR-en (nog) niet heeft vastgesteld, is het vooralsnog niet van 
toepassing op die gemeenschappelijke regelingen. Uiteraard is de geldende wetgeving waarop dit GTK GR-en is 
gebaseerd wel van toepassing op alle gemeenschappelijke regelingen. 

 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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