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Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 

goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 

sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 

Financieel toezicht draagt bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk 

openbaar bestuur als uitgangspunt. Een bestuur waar de inwoners op kunnen 

vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen is het 

uitgangspunt. 

 

Uitgangspunt voor de beoordeling van uw begroting 2021 is ons 

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten) die u 

vorig jaar van ons heeft ontvangen en die voor het eerst is toegepast voor de 

begroting 2020. Hierin vindt u onder andere: 

- Welke vormen van toezicht zijn er? Welke wet- en regelgeving worden 

gehanteerd bij het toezicht? 

- Wat betekent structureel en reëel evenwicht? 

- Waar kijken we naar als we beoordelen of uw begroting en 

meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is? 

 

In deze begrotingsrichtlijnenbrief geven wij u op basis van actualiteit 

onderwerpen mee die voor uw begroting 2021 van belang zijn. Deels zijn deze 

onderwerpen financieel-technisch van aard en daarmee wellicht meer voor het 

college bestemd. Een afschrift van deze circulaire hebben wij daarom aan uw 

college gestuurd. Wij attenderen u ook op onze brief over uw begroting 2020, 

waarin eventueel specifieke aandachtspunten voor u opgenomen zijn. 

 

Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht 

 

In onze begrotingscirculaire 2019 informeerden wij u over de Agenda toekomst 

van het (interbestuurlijk) toezicht. Deze gezamenlijke agenda van gemeenten, 
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provincies en het Rijk kent zeven ontwerpprincipes (horizontaal voorop en wordt 

versterkt, uniformiteit (methodiek) en maatwerk, risicogericht toezicht, toezicht is 

proportioneel en wordt uitgeoefend aan de hand van een interventieladder, 

transparantie, verbinden van inzichten, efficiënt en effectief) en vijf actielijnen.  

De vijf actielijnen zijn: 

1. Versterken verbinding 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 
In 2019 is de concrete uitwerking hiervan opgenomen in een Actieplan. Per 

actielijn zijn de te nemen acties benoemd. In de komende 5 jaar wordt gewerkt 

aan het toekomstig toezicht. 

 

Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies 

en gemeenten 

 

De commissie BBV geeft in notities aan op welke wijze bepaalde onderwerpen 

in de begroting verwerkt kunnen of moeten worden. Als de regelgeving u 

verplicht tot een bepaalde verwerkingswijze, is hier in de BBV-notities een stellige 

uitspraak over opgenomen. Deze stellige uitspraken hebben dus een dwingend 

karakter. Als de regelgeving meerdere verwerkingsopties toestaat, is voor de 

juiste toepassing en uitvoering van het BBV een aanbeveling in de BBV-notities 

opgenomen. 

 

Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken 
In juli 2019 is de nieuwe notitie Grondbeleid gepubliceerd door de commissie 

BBV. Deze is een samenvoeging en actualisering van de vier eerdere notities 

over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg tussentijds winst 

nemen en voorbeeld verwerken onderhanden werk. Er is geen sprake van 

nieuwe beperkende regelgeving.  

 

Notitie Materiële vaste activa 
De Notitie Materiële vaste activa is geactualiseerd en in januari 2020 door de 

commissie BBV gepubliceerd. De belangrijkste wijziging betreft de verplichting 

om bij achterstallig onderhoud een voorziening te vormen. In de vorige Notitie 

Materiële vaste activa werd nog de mogelijkheid geboden om het achterstallig 

onderhoud financieel in te lopen binnen een termijn van vier jaar, in het geval 

dat een gemeente onvoldoende financiële middelen heeft om een dergelijke 

voorziening in één keer te vormen. In de geactualiseerde notitie is deze 

mogelijkheid echter komen te vervallen. Het is niet langer toegestaan om bij 

onvoldoende financiële middelen een termijn van vier jaar te hanteren voor het 

vormen van de voorziening. De stellige uitspraak, die betrekking heeft op 

achterstallig onderhoud, is daartoe ingekort tot: 
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 In geval van achterstallig onderhoud waarbij sprake is van 

kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties wordt op basis van artikel 

44 lid 1a BBV een voorziening gevormd. 

Wanneer een gemeente onvoldoende financiële middelen heeft om een 

voorziening achterstallig onderhoud te vormen zal dit tot een negatieve 

algemene reserve kunnen leiden. 

 

Notitie Hoofdlijnen van het BBV 
De Notitie Hoofdlijnen van het BBV is geactualiseerd en in februari 2020 door 

de commissie BBV gepubliceerd. Het doel van deze notitie is het bevorderen van 

een eenduidige interpretatie en toepassing van de begroting en de jaarstukken. 

In de notitie worden de uitgangspunten en principes uitgewerkt. Tevens wordt 

toegelicht waarom deze belangrijk zijn bij het opstellen en inrichten van deze 

documenten. 

  

De commissie voorziet verder in de loop van 2020 actualisering van onder 

andere de volgende notities: 

- Meerjarig financieel inzicht              

- Kadernota rechtmatigheid (aanpassingen n.a.v. 

rechtmatigheidsverantwoording door het college m.i.v. de jaarrekening 

2021)                          

- Rente                                                   

- Lasten en baten (incidenteel, subsidies e.d.) 

- Lokale heffingen 

 
Specifieke onderwerpen 

 

Inzicht in de structurele begrotingspositie 

Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van structureel evenwicht, is het 

belangrijk dat er inzicht bestaat, welke baten en lasten incidenteel zijn. Het 

verplichte meerjarige overzicht van incidentele baten en lasten zou dat inzicht 

moeten geven. Daarbij is de kwaliteit en volledigheid van het overzicht van 

incidentele baten en lasten van essentieel belang. In de Notitie structurele en 

incidentele baten en lasten van de Commissie BBV (30 augustus 2018) is 

hiervoor een algemeen kader opgenomen en zijn diverse voorbeelden gegeven. 

Er wordt in de notitie van uit gegaan dat in principe alle baten en lasten 

structureel van aard zijn. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering en 

dienen dus toegelicht te worden.  

 

Bij het onderzoek van de begroting 2020 van de gemeenten is ons opgevallen 

dat de notitie structurele en incidentele baten en lasten nog niet altijd goed wordt 

toegepast in de begroting. Met name de toelichting op de opgenomen posten is 

vaak onvoldoende compleet en/of helder om te kunnen beoordelen of er 

inderdaad sprake is van een uitzondering die rechtvaardigt dat de posten als 

incidenteel aangemerkt kunnen/moeten worden. Het doel van de Notitie 

structurele en incidentele baten en lasten, namelijk het meer eenduidig toepassen 
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van de begrippen ‘incidenteel’ en ‘structureel’, is naar onze mening nog niet 
helemaal bereikt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het BBV 

geen scherpe definitie geeft van de begrippen ‘incidenteel’ en ‘structureel’. 
Bovendien laat het BBV ruimte voor (interpretatie)verschillen, omdat dit past bij 

de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden (principle based). 

Gemeenten benutten deze ruimte in (te) grote mate, hetgeen leidt tot discussies 

tussen de gemeenten en de toezichthouder. Om deze discussies te beperken 

komen wij vóór 1 juli 2020 met een (ambtelijke) handreiking die gebruikt kan 

worden door de vakspecialisten die de begroting en jaarstukken opstellen. 

 

Ook zien wij dat een aantal mutaties aan reserves als structurele mutaties zijn 

opgenomen waarvan wij niet direct kunnen vaststellen of deze daadwerkelijk 

structureel van aard zijn. In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 

is gesteld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

incidenteel van aard zijn. Alle mutaties aan reserves moeten daarom in principe 

onderdeel uitmaken van het overzicht van incidentele baten en lasten. Structurele 

mutaties aan reserves zijn de uitzondering en dienen te zijn opgenomen op het 

overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 

 

Bij het begrotingsonderzoek 2021 gaan we toetsen of het ‘overzicht van 
incidentele baten en lasten’, maar ook het ‘overzicht beoogde structurele 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves’ voldoet aan de vereisten van de 
Notitie structurele en incidentele baten en lasten. Dit kan eventueel gevolgen 

hebben voor ons oordeel over het structurele saldo van uw begroting. 

 

Wij dringen erop aan voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit en 

volledigheid van het overzicht van incidentele baten en lasten en ook het 

overzicht van beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 

 

Kapitaallasten nieuwe (her)investeringen 

In het vorige GTK (2014) was vrij gedetailleerd aangegeven hoe de gemeenten 

de kapitaallasten van (her)investeringen (de zogenaamde onderuitputting 

kapitaallasten) in de begroting moesten verwerken. De wijze van verwerken van 

de kapitaallasten leverde regelmatig de nodige discussies op. In het nieuwe GTK 

2020 Gemeenten is opgenomen, dat wij beoordelen of de gemeente de 

kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen kan opvangen binnen een 

structureel sluitende begroting. Vanaf het gereedkomen van de (her)investering 

dienen de hiermee gepaard gaande structurele en incidentele jaarlasten volledig 

en correct in de begroting en/of meerjarenraming te zijn opgenomen. Deze 

algemenere formulering biedt ons mogelijkheden om dit wat flexibeler te 

beoordelen dan in het verleden. Vanwege de uniformiteit zoeken we ook 

aansluiting bij de andere provincies hoe die met dit onderwerp omgaan. Om 

ook zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de opvattingen van de gemeenten 

zullen wij dit onderwerp, waar dit past in de tijd, in ambtelijke 

voortgangsgesprekken bespreken. Wanneer de voortgangsgesprekken, 

vanwege de coronacrisis, praktisch niet goed uitvoerbaar zijn, kan het 
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afzonderlijk ‘klankborden’ met enkele gemeenten ook nog een oplossing zijn. 
Wij komen daarna uiterlijk 1 juli 2020 met een (ambtelijke) handreiking om 

inzichtelijk te maken welke (meerdere) mogelijkheden er zijn om de 

kapitaallasten van (her)investeringen in de begroting te verwerken.  

 

Herijking gemeentefonds/verdelingssystematiek 

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de herijking van het gemeentefonds. 

De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo’n € 30 miljard 
en wordt volgens de brief van de minister van BZK van 26 februari 2020 aan de 

Tweede Kamer vanaf 2022 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van 

Financiën) onderzoeken samen met gemeenten hoe het geld het best verdeeld 

kan worden. Daarnaast moet door herijking de verdeling eenvoudiger worden. 

Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw financiële positie. 

Een deel van het gemeentefonds is bestemd voor de taken van gemeenten in het 

sociaal domein. Dit geld moet beter verdeeld worden. Via de verdeelmodellen 

in het sociaal domein in het gemeentefonds is zo’n € 16 miljard beschikbaar. De 
herijking richt zich op een herverdeling, niet op de omvang van de middelen. 

Hierdoor zal de herijking voor sommige gemeenten positief uitpakken, terwijl 

andere gemeenten minder middelen krijgen toebedeeld. 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen: 
- de verdeelmodellen in het sociaal domein; 
- de overige onderdelen van het gemeentefonds. 

 

De onderdelen worden tegelijkertijd (maar apart van elkaar) onderzocht. 

Onderwerpen die beide onderdelen raken worden in samenhang bekeken. 

Denk hierbij aan de indeling van het gemeentefonds naar beleidsterreinen 

(clusterindeling).  

Het eerste onderzoek voor de herijking van het gemeentefonds heeft 

plaatsgevonden van maart 2019 tot en met januari 2020. Er zal in 2020 een 

aanvullend onderzoek plaatsvinden, waarvan de resultaten in de tweede helft 

van 2020 bekend moeten zijn. Bij invoering van de nieuwe verdeelmodellen in 

2022 zal in grote lijnen de volgende procedure worden gevolgd: 
- de fondsbeheerders komen na het onderzoek met een voorstel voor 

aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds. De VNG en de 
Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) geven hierbij advies; 

- na advisering van de VNG en de ROB volgt het bestuurlijke 
besluitvormingstraject. Ofwel: het Rijk en de VNG nemen tijdens een 
bestuurlijk overleg een beslissing over de nieuwe verdeling; 

- voor het eind van 2020 informeert de minister van BZK de Tweede 
Kamer over de voorstellen voor de nieuwe verdeling; 

- gemeenten worden ruimschoots vóór invoering over de uitkomsten 
geïnformeerd; 

- vanaf 2022 wordt de nieuwe verdeling, afhankelijk van de 
besluitvorming, doorgevoerd. 
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Sociaal domein 

Bij het onderzoek van de begrotingen 2020 is gebleken dat veel gemeenten 

moeite hadden de financiën op orde te krijgen. De raming van de baten en 

lasten van het sociaal domein in de begroting zijn ten opzichte van voorgaande 

jaren steeds reëler. Hierdoor is steeds meer zichtbaar dat de inkomsten vanuit 

het Rijk de kosten in het sociaal domein niet meer compenseren, waardoor er 

tekorten ontstaan bij gemeenten. De financiële positie van de gemeenten komt 

steeds meer onder druk te staan. Gemeenten moesten vaak vergaande 

maatregelen nemen om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen. 

Het Rijk heeft met de VNG afgesproken dat in het najaar van 2020 nieuw 

onderzoek is afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek 

jeugdzorg, de ontwikkelingen van het gemeentelijke beleid en de besluitvorming 

van het volgende kabinet zal de situatie in 2022 en 2023 duidelijk worden. 

 

Voor de beoordeling van de begroting 2021 omtrent het sociaal domein blijven 

vooralsnog de richtlijnen van vorig jaar (begroting 2020) voor de begroting 

2021 van kracht en deze zijn: 

- De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die 

onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel 

dekkingsmiddel aangemerkt. 

- Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 kan door de gemeente een stelpost 

‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar 
rato van de € 300 miljoen (in 2021).  

- Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel 
opgenomen worden. 

- Voorwaarde is echter wel dat de gemeente tevens zelf maatregelen 

neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz, 

mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten spelen immers 

zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het 

kunnen beperken van de uitgaven. 

 

Als toezichthouder beoordelen wij of de ramingen in de (meerjaren)begroting 

voor het sociaal domein reëel zijn en welke risico’s gemeenten lopen. Daarbij 

betrekken wij tenminste de realisatie van de laatste jaarrekeningen, de 

verwachte realisatie voor het jaar 2020 en de verslagen van de accountant. 

Als u verwacht dat u voor 2021 niet in staat zult zijn een structureel en reëel 

sluitende begroting vast te stellen, dan verzoeken wij u ons hierover in een zo 

vroeg mogelijk stadium te informeren. Wij zijn graag bereid met u mee te 

denken over oplossingen. 

 

BTW compensatiefonds 

Met ingang van het begrotingsjaar 2019 is de wijze van verwerking van de 

ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) in de raming van 

de algemene uitkering in de circulaires gewijzigd. Waar voorheen het fonds was 

opgenomen in de meicirculaire is het nu aan de gemeenten om zelf een reëel 

bedrag te ramen voor het BCF.  
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Voor een goede raming van de ruimte onder het plafond BCF is inzicht nodig in 

de toekomstige ontwikkeling van de omvang van het BCF en vooral in de 

toekomstige declaraties. Om een niet onderbouwde oplopende raming van de 

ruimte onder het plafond BCF te voorkomen biedt de ruimte na de laatst 

bekende declaraties om die reden het meeste houvast als raming voor de 

komende jaren. 

Het ministerie van BZK heeft vorig jaar in afstemming met de VNG en 

provinciale toezichthouders een advies opgesteld over de wijze waarop de 

ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als 

verwachte bate. Dit advies luidt:  

Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder 

het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een 

raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, 

gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF. Voor de begroting 2021 is dit de 

realisatie 2019. De werkelijke realisatie 2019 wordt in de meicirculaire 2020 

aangegeven. Als provinciale toezichthouders gebruiken wij dit advies wederom 

als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting 2021-2024. 

 

Omgevingswet 

De Omgevingswet zou per 1 januari 2021 ingaan. In verband met de 

coronacrisis acht het kabinet een verantwoorde inwerkingtreding volgend jaar 

niet meer mogelijk. De Omgevingswet gaat daarom pas in per 1 januari 2022. 

Zoals u weet, wordt de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, 

milieu, natuur en water gebundeld en is het de bedoeling om het aanvragen van 

vergunningen te vereenvoudigen. Dit betekent één wet die ontwikkelingen in de 

fysieke leefomgeving stimuleert en kwaliteit borgt. De gebruikers staan hierbij 

centraal.  

Omgevingsvisie 

Met de nieuwe wet zijn het Rijk, de provincies en de gemeenten voortaan 

verplicht een omgevingsvisie te maken. Dit is een strategische visie voor de lange 

termijn voor de hele fysieke leefomgeving. De belangrijkste uitgangspunten 

daarbij zijn:  

- gemeenten dienen een omgevingsvisie op te stellen;  

- per gemeente geldt één omgevingsplan; 

- gemeenten werken de omgevingsvisie uit in een omgevingsplan en 

programma’s;  
- het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke 

leefomgeving; 

- in een programma staan maatregelen waarmee een bevoegd gezag 

een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke 

leefomgeving wil bereiken. 

Gemeenten krijgen een overgangstermijn van drie jaar voor het vaststellen van 

de omgevingsvisie. De verplichting voor gemeenten om een omgevingsvisie te 

hebben én het tijdstip daarvoor wordt bij Koninklijk Besluit vastgelegd. 
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Houd rekening met de financiële gevolgen voor uw gemeente 

Wij zien dat de nodige betrokken partijen volop bezig zijn met de 

voorbereidingen. Het is van groot belang om een goede inschatting te maken 

van wat er op uw gemeente afkomt, zodat  u zich adequaat op deze wet kunt 

voorbereiden. Daarbij past ook de vraag wat de financiële gevolgen voor uw 

gemeente zullen zijn.  

Denk aan: 

- Welk personeel is nodig?  

- Hoe begeleidt u het implementatieproces?  

- Moet u uw medewerkers opleiden? 

- Wat betekent dit voor ICT? 

- Wat kost het om de omgevingsdocumenten te ontwikkelen? 

 

 

Rechtmatigheidsverantwoording college 

Op dit moment verstrekken accountants een controleverklaring met een oordeel 

inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Dit 

gaat veranderen. 

Met ingang van 2021 moet het college zelf verantwoording afleggen over de 

rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant krijgt hierdoor een andere 

rol en zal vanaf het boekjaar 2021 in zijn controleverklaring geen oordeel meer 

geven over de rechtmatigheid. De accountant geeft dan nog een 

controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de 

jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording door het college van 

burgemeester en wethouders die in de jaarrekening wordt opgenomen. De 

rechtmatigheidsverantwoording wordt een onderdeel van de 

getrouwheidsverklaring van de accountant.  

 

De Commissie BBV draagt zorg voor een eenduidige uitvoering en toepassing 

van het BBV. De commissie heeft een modeltekst (jan 2020) gepubliceerd voor 

de rechtmatigheidsverantwoording die gemeenten (gemeenschappelijke 

regelingen) opnemen in de jaarrekening. 

Het ministerie van BZK heeft in februari 2020 het wetsvoorstel voor consultatie 

aangeboden. De formele VNG-reactie op het wetsvoorstel (incl. de 

rechtmatigheidsverantwoording) zal hierop volgen.   

 

De rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) 

verantwoording binnen uw gemeentelijke huishouding. Het is belangrijk dat u nu 

al bezig bent met deze ontwikkelingen en dat u zorgt voor voldoende grip op 

TIP Kijk voor meer informatie op: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 

Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ ondersteunt onder andere  
overheden om aan het werk te gaan met de wet. Het programma is een  

samenwerkingsverband van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. 
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uw interne processen en de bijbehorende financiële huishouding.  Gemeenten 

moeten zelf aantonen dat ze budgetten rechtmatig hebben besteed en het 

college moet hier verantwoording over afleggen. Het beoogde doel is dat er 

bewustwording komt en de kwaliteit van de interne beheersing verbetert. Ook is 

het van belang te onderzoeken waar de onderlinge verantwoordelijkheden 

liggen tussen raad, college, ambtelijke organisatie en accountant.  

In 2020 zal de provinciale toezichthouder (op ambtelijk niveau) dit onderwerp 

onder de aandacht blijven brengen. 

 

Inzendtermijn jaarrekening 2019 

 

Het coronavirus en de hiertegen genomen maatregelen  raken alles en iedereen 

in Noord-Brabant en dus ook de P&C-cyclus van uw gemeente. Wij kunnen ons 

voorstellen dat dit ook impact heeft op het opstellen, controleren en vaststellen 

van de jaarrekening 2019. Mogelijk heeft dit ook consequenties voor de 

inzendtermijn van 15 juli 2020. 

 

Gezien de huidige buitengewone omstandigheden hebben wij er begrip voor, 

dat u de inzendtermijn van 15 juli 2020 mogelijk niet kunt halen. Omdat er 

gemeenten zijn die de inzendtermijn vooralsnog wel gewoon kunnen halen, 

kiezen wij niet voor een algehele opschorting van de inzendtermijn. Wij kiezen 

voor maatwerk. Dit maatwerk vullen we zo soepel als mogelijk in. 

 

Zoals gezegd is er sprake van buitengewone omstandigheden en die vragen 

ook om buitengewone oplossingen. Maanden geen raadsvergadering houden 

lijkt geen reële optie. Inmiddels is de (tijdelijke) wet digitale beraadslaging in 

werking getreden. Fysiek vergaderen blijft nog steeds het uitgangspunt, maar als 

dat niet mogelijk is kan tot digitaal vergaderen, en dus ook tot het nemen van 

digitale besluiten, overgegaan worden. Zo zullen er ongetwijfeld meer 

(creatieve) oplossingen worden bedacht om de besluitvorming zo goed mogelijk 

door te laten gaan. Wij verwachten van u een inspanningsverplichting om de 

aangedragen (digitale) mogelijkheden zo goed als mogelijk te benutten. 

Wanneer er toch omstandigheden zijn die buiten uw invloed liggen, zullen wij 

soepel omgaan met het verlenen van uitstel voor het inzenden van de 

jaarrekening 2019, zonder dat dit leidt tot preventief toezicht voor het 

begrotingsjaar 2021. 

 

Wij wensen u veel succes met het vinden van (creatieve) oplossingen om de 

continuïteit in de besluitvorming te waarborgen. Wanneer u voorziet dat de 

inzendtermijn niet gehaald wordt, neem dan vooral contact met ons op. Samen 

vinden we een oplossing! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datum 

17 april 2020 

Ons kenmerk 

C2262548/4684561 

  10/10 

Tot slot 

 

Inzenden van uw begroting per post of digitaal via de Berichtenbox 
U kunt uw begrotingen, maar ook voor wijzigingen in begrotingen, 

jaarrekeningen en andere wettelijk verplichte documenten per post of digitaal 

via de Berichtenbox inzenden. Zorg er bij digitale inzending voor dat u stukken 

toestuurt die wij goed kunnen archiveren. Op die manier blijft voor de toekomst 

duidelijk wat de besluitvorming is geweest. Een raadsbesluit met bijvoorbeeld 

alleen een link naar informatie op een website of app is niet voldoende. Zowel 

de fysieke als de digitale begroting en jaarrekening dienen qua vorm en inhoud 

aan de wettelijke eisen te voldoen. 

 

Op brabant.nl staan diverse actualiteiten op het gebied van financieel toezicht. 

Hebt u vragen over deze circulaire dan kunt u contact opnemen met de heer 

T.C. (Teco) Noordegraaf van ons team IBT Financieel Toezicht. Hij is op 

maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via 

telefoonnummer 06-52794351. U kunt ook contact opnemen met de 

contactambtenaar voor uw gemeente. 

 

 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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