
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Financieel Toezicht 
Financieel toezicht door de provincie helpt bij het bevorderen van een gezonde 

financiële positie van gemeenten. De horizontale vormen van controle en 

verantwoording staan voorop. Het toezicht is sober en op afstand waar het 

kan, stevig waar het moet. 

 

Waar houden we toezicht op? 
Ieder jaar besluit de provincie op grond van artikel 203 van de Gemeentewet 

of een gemeente onder repressief of preventief begrotingstoezicht valt.  

 

Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat de begroting direct kan worden 

uitgevoerd, zonder dat hier vooraf goedkeuring van de provincie is vereist. Een 

gemeente komt in aanmerking voor repressief toezicht als de begroting naar 

het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet 

het geval zijn, dan moet uit de meerjarenraming blijken dat dit evenwicht 

uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt. Daarnaast dienen de jaarrekening 

en de begroting tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november, aan de 

provincie te worden toegezonden. 

Preventief toezicht is de uitzondering. Dit betekent dat de begroting en de 

begrotingswijzigingen eerst moeten worden goedgekeurd, voordat een 

gemeente tot uitvoering kan overgaan. Dit is aan de orde als de begroting naar 

het oordeel van de provincie niet structureel en reëel in evenwicht is en het niet 

aannemelijk is dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf van de 

meerjarenraming wordt bereikt. 

 

Structureel evenwicht 

Als in het betreffende begrotingsjaar structurele lasten gedekt zijn door 

structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten 

mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. 

 

Reëel evenwicht 

Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar 

moeten zijn. Bij de toets of het realiteitsgehalte van de ramingen voldoende is 

spelen diverse onderwerpen een rol: 

 

 Uitgangspunten in de begroting (o.a. realiteit van: ombuigingen, loon- en 

prijsstijgingen en algemene uitkering) 

 Weerstandsvermogen en risico’s 

 Ontwikkeling van de grondexploitatie 

 Onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, groen, gebouwen en riolering) 

 Onderzoek van de jaarrekening 

 

 

 

  

Interbestuurlijk toezicht 
Financieel Toezicht 

Contact 

Bezoek www.brabant.nl/ibt 

 
Of bel met de afdeling Interbestuurlijk Toezicht via  

073-6808201 

 

 

Of mail via ft@brabant.nl 
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Hoe toetsen we? 
 

 

 
Bij het financiële toezicht baseren 
we ons hoofdzakelijk op de 
begroting van de gemeente. 
Deze dient voor 15 november 
vastgesteld te zijn door de raad 
en te worden ingezonden. 

 

Op basis van de vastgestelde en 
ingezonden begroting maken we 
voor iedere gemeente een 
begrotingsscan. De scan is een 
beperkt onderzoek van de 
begroting. Deze geeft inzicht of er 
sprake is van structureel en reëel 
evenwicht in het begrotingsjaar. 

Wanneer op basis van de scan 
niet blijkt dat er sprake is van 
structureel en reëel evenwicht in 
het begrotingsjaar dan wordt de 
begroting uitgebreid onderzocht. 
In de meeste gevallen vragen we 
dan om aanvullende informatie. 
Dit onderzoek kan ook na  
1 januari plaatsvinden. 

 

Wij sturen vóór 1 januari een brief 
waarin staat of er sprake is van 
repressief of preventief toezicht. 
Als de begroting uitgebreid 
onderzocht is, kunnen er ook 
opmerkingen in de brief staan. Als 
de begroting na 1 januari 
uitgebreid is onderzocht, ontvangt 
de gemeente deze brief uiterlijk 1 
maart. Wij ontvangen graag voor 
1 mei een inhoudelijke reactie van 
de gemeenteraad op onze brief 
met opmerkingen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Na afloop van het 
begrotingsonderzoek maken we 
een scorekaartje, met de 
uitkomsten van het toezicht voor 
de verschillende gemeenten. 

 

Hoe beoordelen we? 
We beoordelen of de verkregen informatie voldoet aan de wettelijk vastgestelde criteria. 

 voldoet: De begrotingsscan voor het begrotingsjaar geeft ons het beeld dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Er volgt geen uitgebreid onderzoek. 

De gemeente ontvangt een brief zonder extra opmerkingen voor 1 januari met daarin de mededeling dat er sprake is van repressief toezicht. 

 voldoet met kanttekeningen: 

 Uit de begrotingsscan blijkt, dat de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, maar is het wel voldoende aannemelijk dat uiterlijk de laatste jaarschijf 

van de meerjarenraming wel structureel en reëel in evenwicht is. Er volgt een uitgebreid onderzoek. De gemeente ontvangt voor 1 januari een brief met daarin 

de mededeling dat er sprake is van repressief toezicht. Tot uiterlijk 1 maart kan er nog een brief volgen met eventuele opmerkingen. 

 Uit de begrotingsscan blijkt onvoldoende of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Als op basis van het uitgebreid onderzoek dat dan volgt 

geconcludeerd wordt dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is, ontvangt de gemeente voor 1 januari een brief met mededeling van repressief 

toezicht en eventuele opmerkingen. 

 voldoet niet: Uit de begrotingsscan en het daaropvolgende uitgebreid onderzoek blijkt dat de begroting en uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming 

niet structureel en reëel in evenwicht zijn. Gemeente wordt voor 1 januari onder preventief toezicht geplaatst. 
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