
Besluit PS/2014/22 

Provinciale Staten van Overijssel, 

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten d.d. 8 januari 2014 - kenmerk 
PS/2014/22 en zoals geamendeerd door Provinciale Staten op 22 januari 2014 

Overwegende dat: 
-de rekenkamer Oost onderzoek heeft gedaan naar het toezicht van GS op de <; 

gemeentefinanciën; / 
-in dit rapport aan Provinciale Staten een aantal overwegingen/adviezen meegeeft, te1 

weten: 
o pak bij het financieel toezicht de controlerende rol ruimhartiger op ( l | ; 
o heroverweeg de huidige afspraken met GS over de informatie voorziening (2); 
o stuur actiever op herstel van evenwicht tussen vraag en aanbod b i l . 

woningbouw en bedrijventerreinen in het kader van regionale afstemming 
(3); 

-in dit rapport ook overwegingen/adviezen zijn opgenomen voor Gedeputeerde Staten, te 
weten: 

o denk na over een betekenisvolle en bredere invulling van de financiële 
toezichtrol (4); 

o bepaal de gewenste en noodzakelijke diepgang van het financieel toezicht om 
toekomstige problemen vroegtijdig te kunnen signaleren (5); 

o ga bij de regelmatige evaluatie na of het financieel toezicht inhoudelijk 
voldoende meerwaarde oplevert (6); 

o zet de risicoanalyse en onderbouwing over de gekozen toezichtsvorm op 
papier en zorg dat deze beschikbaar is bij bestuurlijke gesprekken bij 
gemeenten (7); 

o informeer gemeenten proactiever over de resultaten van het financieel toezicht 
(8); 

o intensiveer de contacten met de accountant (9); 
o faciliteer proactief het contact tussen gemeenten onderling (10); 

-GS bij brief van 11 december 2013 (kenmerk 2013/0404213) gereageerd heeft op het 
rapport van de rekenkamer; 

Van mening dat: 

o een aantal behartigenswaardige overwegingen van de rekenkamer geconcretiseerd 
dienen te wordende; 

o Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten van specifiekere informatie dienen voorzien 
voor wat betreft o.a. de relatie tussen doelen, middelen en prestaties, de bijzondere 
thema's die GS oppakken en informatie over de communicatie richting gemeenten; 

o PS de controlerende rol v.w.b. het financieel toezicht door GS ruimhartiger moeten 
oppakken; 

o GS één keer per jaar een Statennotitie moeten opstellen met daarin verantwoording 
over het gevoerde toezicht; 



PS door GS actief geïnformeerd dient te worden pp specifieke momenten bijvoorbeeld 
als er resultaten zijn van een financieel verdiepingsonderzoek bij een gemeente; 
Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun financiële beleid en 
grondaankopen, maar dat keuzes van gemeenten ook worden beïnvloed door beleid 
van andere overheden zoals het ruimtelijk beleid en het financieel toezicht van de 
provincie; 
de rolopvatting van het toezicht waar mogelijk gericht dient te zijn op partnerschap en 
zo veel mogelijk integraal met andere beleidsvelden o.a. het ruimtelijke beleid dient 
te worden opgepakt en dat het hierbij niet de bedoeling is dat de beleidsinhoudelijke 
keuzes in het ruimtelijk beleid in grote mate bepaald worden door middel het 
financieel toezicht; ;-
de uitvoering van het financieel toezicht de komende jaren extra aandacht behoeft ih 
verband met de komende "drie decentralisaties" bij gemeenten en stijgende risico's; 

besluiten: 

- GS te verzoeken om binnen een jaar na behandeling van het rapport terug te koppelen 
hoe zij invulling hebben gegeven aan de overwegingen uit de het rapport van de 
rekenkamer v.w.b. nrs 4 t/m 10 en met inachtneming van bovenstaande overwegingen 
van de Staten; 

- GS te vragen om PS van specifiekere informatie te voorzien over o.a. de relatie tussen 
doelen, middelen en prestaties (= gerealiseerde doelen), de bijzondere thema's die GS 
oppakken en informatie over de communicatie richting gemeenten; 

- de controlerende rol bij het financieel toezicht door GS ruimhartiger op te pakken op 
basis van een jaarlijkse Statennotitie van GS met daarin verantwoording over het 
gevoerde beleid en eventueel specifieke GS-notities over bijvoorbeeld resultaten van 
een financieel verdiepingsonderzoek bij een gemeente en bij het uitbrengen van een 
begrotingsbrief. 

Zwolle, 22 januari 2014 

Provinciale Staten voornoemd, 

voorzitter, 


