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Geachte raad,

In de Gemeentewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten in elke 
provincie toezicht houden op de ontwikkeling van de financiële positie 
van gemeenten. In het verlengde hiervan treft u bijgaand aan het 
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020).

Het GTK 2020 is een coproductie van alle provincies. Met dit GTK 2020 
willen provincies meer duidelijkheid verschaffen over uniforme 
toepassing van de (wettelijke) kaders die gelden bij het financieel 
toezicht. Het voorliggende GTK 2020 vervangt het gemeenschappelijke 
kader Kwestie van evenwicht! uit 2014 en is van toepassing op de 
gemeentelijke begroting 2020 en verder.

Waarom een nieuw toezichtkader?
Uit gehouden evaluaties van het interbestuurlijke toezicht en het 
financieel toezicht is modernisering wenselijk gebleken. De opgaven 
waarvoor het openbaar bestuur gesteld staat, zijn in de afgelopen jaren 
veranderd en onmiskenbaar complexer geworden. Dit heeft ertoe geleid 
dat door de VNG, het IPO, het ministerie van Financiën en van BZK, 
gezamenlijk wordt ingezet op een verandering van het toezicht.
Dit heeft geleid tot het aanbieden eind 201 8 van de Agenda Toekomst 
van het (interbestuurlijk) Toezicht (ATT) aan de Tweede Kamer. In de 
ATT is beschreven welke veranderingen van het toezicht gevraagd 
worden. In de ATT zijn zeven ontwerpprincipes en vijf actielijnen 
benoemd.

De ontwerpprincipes zijn:
1. Horizontaal voorop en wordt versterkt;
2. Uniformiteit (methodiek) en maatwerk;
3. Risicogericht toezicht;
4. Toezicht is proportioneel (uitoefening op basis van een

interventieladder);
5. Transparantie;
6. Verbinden van inzichten;
7. Efficiënt en effectief.
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De actielijnen zijn:
1. Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht;
2. Beter voeren dialoog;
3. Beter leren via toezicht;
4. Uniformeren uitvoering toezicht;
5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico's.

Dit GTK 2020 is een belangrijke eerste stap om invulling te geven aan 
deze agenda.

Aan de volgende ontwerpprincipes en actielijnen uit de ATT is in dit 
GTK deels invulling gegeven:

1. Uniformiteit en maatwerk / transparantie.
Door een uniforme methodiek van toezicht te hanteren, is het 
transparant voor de toezichtontvanger hoe dit wordt toegepast, 
op welke wijze er wordt getoetst (normen) en hoe wordt 
omgegaan met de bevindingen. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan een belangrijke wens van de toezichtontvangers.

2. Risicogericht toezicht.
Toezicht focust zich op die situaties waar risico’s zijn met 
potentieel grote maatschappelijke effecten, zowel inhoudelijk, 
financieel als organisatorisch. Hoewel er nog geen eenduidige 
methode van risicoanalyse beschikbaar is (deze wordt 
uitgewerkt in actielijn 5 van de ATT), wordt met dit CTK wel een 
eerste stap gezet.

3. Toezicht is proportioneel.
Als een organisatie ‘in control' en financieel gezond is, blijft het 
toezicht beperkt tot het minimaal noodzakelijke. Waar dat 
minder het geval is, draagt toezicht bij aan de versterking 
daarvan. De toezichthouder gaat in gesprek, geeft adviezen 
en/of grijpt in waar nodig.

4. Beter voeren van de dialoog.
Dit nieuwe CTK heeft als uitgangspunt dat goed toezicht alleen 
in dialoog kan worden uitgevoerd.

Voor alle actielijnen uit de ATT geldt dat het GTK 2020 zal worden 
aangepast aan de hand van de resultaten van de uitwerking daarvan.

Het GTK 2020 gaat vooral uit van uniformiteit in het toepassen van de 
kaders en maatwerk in de uitvoering. Dit gebeurt onder andere door 
signaleren en voeren van dialoog met gemeenten. Kern daarbij is en 
blijft de verantwoordelijkheid van uw raad voor het behoud dan wel 
herstel van een financieel gezonde positie van de gemeente.
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Wij vertrouwen erop dat met het aanbieden van het nieuwe 
toezichtkader een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan de 
toezichtrelatie met uw gemeente.

Hoogachtend,

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020)


