
 

 

 

 

 De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017. 

 Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd 
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Bijlage(n) 

1 

Met deze brochure informeren wij u over de resultaten van het IBT 

themaonderzoek ‘Analyse financiën decentralisaties sociaal domein’. Dit 

themaonderzoek is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk 

Toezicht 2018 (www.brabant.nl/ibt). 

 

Het doel van dit themaonderzoek is tweeledig. Ten eerste geven we op basis 

van ons onderzoek van de (meerjaren)begroting 2018-2021 inzicht in 

de financiële ramingen en risico’s van de decentralisaties in het sociaal domein 

van de gemeenten in Noord-Brabant. Ten tweede willen wij transparant met de 

gemeenten communiceren hoe we bij de (meerjaren)begroting 2019-2022 de 

realiteit van de ramingen en risico’s van de decentralisaties in het sociaal domein 

zullen toetsen. Om zo de kwaliteit van de besluitvorming bij de gemeenten 

(verder) te verhogen. 

 

Tot slot 

Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie Noord-

Brabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 

‘Kwestie van evenwicht!’ en naar onze website 

www.brabant.nl/financieeltoezicht. 

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer P. van den 

Brand van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 073- 

681 26 58. 

 

Deze brochure en begeleidende brief hebben wij ook aan uw college van 

burgemeester en wethouders gestuurd. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

Mw. drs. E. Breebaart, 

Programmamanager Interbestuurlijk Toezicht 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


