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Inhoud presentatie

Algemeen:

- Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT)

- Financieel toezicht

- Wettelijke kader toezicht

- Vormen van toezicht

Actueel: 

- Huidige financiële situatie (ogv begr.2017 & rek.2016) 

- Financiële kengetallen (Besluit Begroting &Verantwoording)

- Extra aandacht gemeente



Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Provincie houdt toezicht op vele beleidsvelden, waaronder:

• Gemeentefinanciën

• Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

• Archief

• Huisvesting statushouders

• Ruimtelijke ordening

Uitgangspunten IBT: terughoudend, gebaseerd op 
vertrouwen, risico-gericht, openbare informatie.

www.gelderland.nl/ibt



Financieel toezicht www.gelderland.nl/financieeltoezicht

Horizontaal toezicht

• gemeenteraad –> college van B&W

• raad is verantwoordelijk voor structureel en reëel sluitende 
begroting

• ondersteuning raad door rekenkamer en accountant

Verticaal toezicht

• provincie (GS) –> gemeente(raad) 

• doel toezicht: voorkomen van artikel-12 Financiele Verhoudingswet 
(Fvw) status gemeenten� afwenteling op andere gemeenten

In deze tijd extra van belang vanwege:

• grondexploitaties

• bezuinigingen

• risico’s decentralisaties (budgetkortingen)



Wettelijk kader toezicht
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Artikel 203 Gemeentewet

- reëel en structureel sluitende begroting

- zo niet, sluitend meerjarenperspectief

- naar oordeel GS

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

- boekhoudvoorschriften

- kunnen ook invloed hebben op budget

Beleidskader

- gezamenlijk van alle provincies + BZK

- uitwerking hoe we wet interpreteren



Vormen van toezicht
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Gemeentewet (art.203):

Repressief toezicht

Lichte/terughoudende vorm van toezicht

Regulier

Stukken ter kennisname insturen

Insturen begrotingswijzigingen ter kennisname

Preventief toezicht

“Zware” vorm van toezicht

Bijzonder (mededeling van GS voor aanvang begrotingsjaar)

Insturen begrotingswijzigingen ter goedkeuring

Arhi-toezicht (Wet algemene regels herindeling)

Als “normaal” preventief toezicht

Behartiging belangen nieuwe gemeente



Beoordeling financiële situatie
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Op basis van wettelijke bepalingen, o.a: 

• Gemeentewet (GW)

• Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

• Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK)

Openbare informatie: begroting, tussentijdse rapportages, jaarrekening

Begrotingspositie: het wel of niet structureel en reëel in evenwicht zijn 
van de begroting en meerjarenraming

Vermogenspositie: de omvang en ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen



Financiële positie gemeente Renkum
(begroting 2017)

10Provincie Gelderland | 18/09/17

- blauwe kolommen: door raad vastgestelde saldi.

- groene kolommen: saldi na correcties incidentele posten



Weerstandsvermogen (o.b.v. begr. 2017)
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Aanwezige weerstandscapaciteit: € 4,4 mln

Berekende risico’s: € 7,4 mln

Weerstandsvermogen is niet toereikend om genoemde 
risico’s af te dekken!



Kengetallen gemeente Renkum
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Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest



Jaarrekening 2016
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• vastgesteld met negatief saldo (€ 1,3mln)na correcties 
positief saldo (€ 0,8mln).

• vrij aanwendbare reservepositie is tov 2015 verder 
afgenomen.

• grondexploitatie: nota grondbeleid is van 2007.  

Advies accountant: op korte termijn nota herzien. 



Conclusies
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Financiële positie gemeente Renkum is matig.

Positieve onderdelen:

• Begroting 2017 en MJR sluitend gepresenteerd door gemeente 

• Grondexploitatie is gezond, maar beperkt

Aandachtspunten:

• Ontoereikende weerstandscapaciteit

• Aansluiting budget onderhoud wegen op vastgestelde beheerplan

• Actualisatie Nota Grondbeleid

• Tijdige en volledige realisatie bezuinigingsmaatregelen

Cijfers terug te vinden op: http://ftgelderland.databank.nl/



(Meer) INFORMATIE
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http://ftgelderland.databank.nl/

mbt gemeenschappelijke regelingen:

https://www.gelderland.nl/Kaarten-en-

cijfers (onderdeel Bestuur)



Gemeenschappelijke regelingen

16Provincie Gelderland | 18/09/17



Dank u voor uw aandacht!

Zijn er nog vragen?


