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Om financiële missers te voorkomen moeten gemeenten sneller onder financieel toezicht 

gesteld kunnen worden. Provincies doen dit nu nog maar eens per jaar, dat zou op elk moment 

mogelijk moeten zijn. Deze en andere overwegingen geeft de Rekenkamer Oost-Nederland 

mee aan Provinciale Staten van Gelderland. Woensdagmiddag spreken zij over het rapport 

‘Gelders financieel toezicht’.  

Onduidelijkheid 
De Rekenkamer Oost-Nederland voerde het onderzoek uit omdat bij de Gelderse statenleden 

onduidelijkheid was over hun rol bij de gemeentefinanciering. Provinciale Staten controleert 

nu Gedeputeerde Staten die als financieel toezichthouder verantwoordelijk is. Die 

controlerende rol van PS is goed. ‘Maar het kan ruimhartiger worden opgepakt’, zegt Michael 

Mekel, voorzitter van de rekenkamer Oost-Nederland. 

  

Hot issue 
Financieel toezicht is in gemeenteland een hot issue nu veel gemeenten problemen hebben 

met de begrotingen. Met name de grondexploitatie levert veel problemen op. In Gelderland 

hebben vooral Beuningen en Apeldoorn financiële sores. Het rapport trekt geen conclusies en 

doet ook geen aanbevelingen, maar geeft alleen overwegingen mee. Gedeputeerde Staten stelt 

in een reactie aan PS zich grotendeels te kunnen vinden in de aanbevelingen die de 

rekenkamer meegeeft. 
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Meer betrekken 
De Statenleden worden nu door het jaar heen geïnformeerd over de financiële posities, maar 

ze zouden meer betrokken moeten worden. ‘GS kan ook verder kijken dan alleen de 

begroting’, zegt Mekel. 'Ze kunnen bijvoorbeeld contact zoeken met accountants en zo kijken 

naar de risico’s van de grondexploitatie.' 

  

Frequenter toezicht 
Uit interviews met financieel toezichthouders uit Noord-Holland, Brabant en Limburg blijkt 

het goed te werken als gemeenten het hele jaar door onder toezicht kunnen worden gesteld. 

Het werkt als een stok achter de deur, zo blijkt. Nu gebeurt dat alleen aan het eind van het 

jaar. ‘De toezichthouders wisten in het voorjaar eigenlijk al welke gemeenten eind van het 

jaar onder preventief toezicht zouden komen’, stelt de rekenkamer in het rapport. Gedurende 

het jaar kunnen gemeenten die – later dat jaar – onder toezicht gesteld worden, immers nog 

meer onverantwoorde investeringen doen.   

  

Instemmen 
De verwachting is dat PS woensdagmiddag zal instemmen met het rapport. In het 

voorliggende besluit wordt GS verzocht om een jaarlijkse rapportage te maken over het 

toezicht op de begroting en de meerjarenbegrotingen. 
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