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Het financieel toezicht op gemeenten en provincies wordt binnenkort aangepast. De Eerste Kamer is zonder 
debat akkoord gegaan met een wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in de richting van meer 
horizontaal toezicht. 
 
De wijziging maakt deel uit van een traject, gericht op aanpassing van het financieel toezicht dat Gedeputeerde 
Staten houden op de gemeenten, en het financieel toezicht dat de minister van BZK houdt op de provincies. Het 
wetsvoorstel houdt in dat preventief financieel toezicht op gemeenten en provincies in de loop van het 
begrotingsjaar kan worden ingetrokken. Daarnaast vervalt de mogelijkheid om preventief toezicht in te stellen op 
grond van een tekort op de jaarrekening. 
 
Vanaf 1995 was een ‘sluitende begroting’ het belangrijkste toezichtcriterium. Daarbij bekijkt de toezichthouder of 
de begroting materieel in evenwicht is. Als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten, wordt 
voldaan de eisen. Is dit niet het geval, dan kijkt de toezichthouder of het financiële evenwicht wel wordt 
gerealiseerd in de drie begrotingsjaren (meerjarenraming, red.) die daarop volgen. Is dat ook niet het geval, dan 
komt de gemeente of de provincie onder preventief toezicht te staan. Dat laatste gaat nu veranderen. 
 
De VNG had al op voorhand laten weten dat zij zich kan vinden in de wijzigingsvoorstellen voor de 
Gemeentewet. De ervaring heeft geleerd dat het ‘niet in evenwicht zijn’ van de jaarrekening geen motief hoeft te 
zijn voor preventief toezicht. Het laten vervallen van preventief toezicht in de loop van het begrotingsjaar past 
volgens de VNG bij de huidige toezichtpraktijk en sluit goed aan op de horizontale verantwoording. 
 
Financieel toezicht heeft als doel te voorkomen dat verstoringen van de financiële soliditeit ertoe leiden dat 
financiële problemen worden afgewenteld op andere overheden op hetzelfde bestuursniveau en uiteindelijk op 
de gemeenschap als geheel. 

 


