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Geacht bestuur, 
 
Binnen de provincie Gelderland zijn 56 gemeenschappelijke regelingen die de begroting en de 
jaarrekening aan Gedeputeerde Staten moeten inzenden. 
 
Toezichtsvorm 2015 

Wij hebben de begroting 2015 van uw gemeenschappelijke regeling ontvangen. Gelet op het bepaalde in 
artikelen 203 van de Gemeentewet en 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben wij aan de 
hand van deze begroting een onderzoek ingesteld naar de financiële positie van uw gemeenschappelijke 
regeling voor het jaar 2015. Daarbij hebben wij ook de door u vastgestelde jaarrekening 2013 betrokken.  
 
Dit heeft tot de conclusie geleid dat uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2015 onder repressief 
toezicht (minst belastende vorm) valt. Wij hebben de begroting 2015 voor kennisgeving aangenomen. 
Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken. 
 
Financieel toezicht 
In artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is voor zowel de begroting als voor de 
jaarrekening een uiterste datum van inzending opgenomen. Een gemeenschappelijke regeling die één 
van deze data overschrijdt, kan door ons onder preventief toezicht worden gesteld. 
 
Voor een actueel inzicht in de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling, is het noodzakelijk 
dat u voldoet aan de inzendtermijnen voor de vastgestelde begroting en de jaarrekening zoals die zijn 
vermeld in de Wgr. Dit is met name van belang voor de gemeenten die deelnemen aan uw 
gemeenschappelijke regeling, zodat zij deze informatie kunnen meenemen in hun eigen begrotingscyclus. 
Bovengenoemde inzendtermijnen betekenen dat de begroting vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande 
aan dat waarvoor de begroting dient wordt ingezonden en dat de jaarrekening vóór 15 juli van het jaar 
volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft moet worden ingezonden. Op basis van een 
wetswijziging is per 1 januari 2015 de inzendtermijn van de begroting 1 augustus (in plaats van 15 juli) 
voor aanvang van het begrotingsjaar geworden. Wij verzoeken u dan ook aandacht te besteden aan het 
tijdig inzenden (binnen de wettelijke termijnen) van de begroting 2016 en jaarrekening 2014. 
Overschrijding van de inzendtermijnen kan leiden tot het instellen van preventief (zwaardere vorm van) 
toezicht. 
 
In bijlage 1 vindt u een aantal belangrijke aspecten van het financieel toezicht op gemeenschappelijke 
regelingen. Wij vragen uw aandacht hiervoor bij het opstellen van de begroting 2016, de meerjarenraming 
2017-2019 en de jaarrekening 2014.  
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Interbestuurlijk archieftoezicht 

Op grond van artikel 40 van de Archiefwet 1995 is het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke 

regeling zorgdrager
1
 voor het door de orgaan gevormde en beheerde archieven. Daarom hebben de 

gemeenschappelijke regelingen als samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en/of waterschappen in 

Gelderland te maken met het interbestuurlijk archieftoezicht, uitgeoefend door de provincie Gelderland.  

 

In bijlage 2 vindt u nadere informatie over het archieftoezicht op gemeenschappelijke regelingen. 

Wij verzoeken u om het hierin genoemde formulier kritische prestatie-indicatoren archieven in te vullen en 
vóór 1 mei 2015 aan de provincie terug te sturen. 
 
Tot slot verzoeken wij u wijzigingen met betrekking tot uw gemeenschappelijke regeling (bijv. gegevens 
contactpersoon, naamswijziging of het oprichten van nieuwe gemeenschappelijke regelingen) aan 
onderstaande contactpersoon door te geven.  
 
Mocht u willen reageren op deze brief of wijzigingen willen doorgeven, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw A. Mohammed Amin, telefoon: 026-359 9263, email: a.mohammed@gelderland.nl. 
 
Voor vragen over archieftoezicht kunt u contact opnemen met de heer B. te Vaarwerk, telefoon: 026-359 
9336, email: b.te.vaarwerk@gelderland.nl. 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
Commissaris secretaris 
van de Koning 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopie: 

- Het dagelijks bestuur van (NAW-gegevens gemeenschappelijke regeling) 
- KOB/IBT: mw. M. Rosendaal 
- KOB/IBT: mw. A. Mohammed Amin 
- KOB/IBT: dhr. B. te Vaarwerk 

 

                                                      
1
 ‘Zorgdrager’ = het bestuurlijk verantwoordelijke orgaan voor de archiefzorg. Te onderscheiden van ‘beheer’, de activiteiten gericht 

op de uitvoering van de taak. 

mailto:a.mohammed@gelderland.nl
mailto:b.te.vaarwerk@gelderland.nl


 
 
 
 
 
 

3 

BIJLAGE 1: aandachtspunten interbestuurlijk financieel toezicht 
 
 

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2014-2015 
Interbestuurlijk toezicht (IBT) is het toezicht tussen de verschillende overheidslagen. Zo houdt de 
provincie Gelderland toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door lokale overheden (gemeenten, 
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) in Gelderland. De provincie houdt toezicht bij lokale 
overheden op de volgende gebieden: ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu, financiën, archief, 
huisvesting verblijfsgerechtigden, water en tot slot monumentenzorg en archeologie. 
In het Uitvoeringsprogramma IBT 2014-2015 is per toezichtgebied beschreven wat de belangrijkste 
risico's zijn als de betreffende wettelijke taak door lokale overheden niet goed wordt uitgevoerd, welke 
informatie de provincie als toezichthouder wil ontvangen van de lokale overheden en wanneer volgens de 
provincie sprake is van een goede, matige of gebrekkige taakuitvoering. 
Het Uitvoeringsprogramma is te vinden op de website www.gelderland.nl/ibt onder ‘documenten’. 
 
Wetgeving 
Artikel 34 van de Wgr stelt algemene regels ten aanzien van de begroting en jaarrekening. Het gaat hier 
om aanvullingen op de Gemeentewet. Daarnaast is de Gemeentewet ook van toepassing op een 
gemeenschappelijke regeling en daarmee ook de aanvullende regels die door de minister zijn gesteld, 
zoals het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  
 
Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 
Bij wet is geregeld dat Gedeputeerde Staten (GS) in elke provincie toezicht houden op de ontwikkeling 
van de financiële positie van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Voor het financieel toezicht 
op de provincies is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) verantwoordelijk. 
Deze dertien toezichthouders maken gezamenlijk afspraken over de wijze waarop zij het toezicht invullen. 
Het huidige gezamenlijke toezichtkader dateert uit 2014. Het kader ‘Kwestie van evenwicht’ geeft de 
richting van de invulling van het financieel toezicht aan. Het Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 
is te vinden op de website www.gelderland.nl/financieeltoezicht onder ‘documenten’.  
 
Criteria repressief toezicht in 2016 
Uitgangspunt bij onze besluitvorming over de begroting zijn de kaders en criteria genoemd in de 
Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit 
Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en het Gemeenschappelijk financieel 
toezichtkader (2014). De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2016 voor het repressieve toezicht in 
aanmerking te komen zijn: 
1. de begroting 2016 dient naar ons oordeel in structureel en reëel evenwicht te zijn of als dat niet 

het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2019 uiterlijk tot 
stand zal worden gebracht; 

2. de jaarrekening 2014 behoort in structureel en reëel evenwicht te zijn; indien de jaarrekening niet 
in evenwicht is zal het structureel tekort worden betrokken bij ons onderzoek van de begroting 
2016. Dit betekent dat door de gemeente in de jaarrekening goed inzicht moet worden gegeven in 
het structurele en incidentele aandeel van het tekort; 

3. de door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarrekening 2014 en de vastgestelde begroting 2016 
dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 1 augustus 2015, aan ons te zijn toegezonden. 

 
Met het begrip structureel evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te 
worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit 
van de ramingen. Daarbij dient de begroting/meerjarenraming uiteraard volledig te zijn.  
 
Eenmalige baten en lasten 
Speciale aandacht vragen we voor de eenmalige (of incidentele) baten en lasten. De Gemeentewet geeft 
het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de taak een begroting in structureel en reëel 
evenwicht vast te stellen. Dit betekent dat tegenover structurele lasten in ieder geval een gelijk bedrag 

http://www.gelderland.nl/ibt
http://www.gelderland.nl/financieeltoezicht
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aan structurele baten staat. Dit is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht (minst 
belastende vorm) in aanmerking te komen. Voor een oordeel over deze voorwaarde is een transparant 
overzicht nodig van eenmalige/incidentele baten en lasten die het begrotingssaldo beïnvloeden. De wet 
schrijft dit meerjarige overzicht voor, maar het ontbreekt toch nog (of is ontoereikend) bij een aantal 
gemeenschappelijke regelingen. Wij verzoeken u een dergelijk overzicht op te nemen, zodat het 
structurele saldo van de begroting en meerjarenbegroting te bepalen is. 
 
Centraal toezichtsorgaan gemeente Nijmegen 
In de regio Nijmegen is een adviesorgaan voor gemeenschappelijke regelingen ingesteld. Gemeente 
Nijmegen voert namens de desbetreffende regelingen het centrale toezicht uit. Dit adviesorgaan 
analyseert de cijfers van de begroting en jaarrekening en meldt terug aan de deelnemende gemeenten. 
Wij willen deze constructie graag onder uw aandacht brengen. Een dergelijk orgaan kan de beoordeling 
van uw financiële stukken structureren en inzichtelijker maken.
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BIJLAGE 2: aandachtspunten interbestuurlijk archieftoezicht 
 
Archieftoezicht 

De wijze waarop de provincie het interbestuurlijk archieftoezicht uitoefent bij gemeenten, waterschappen 

en gemeenschappelijke regelingen, en welke informatie aan Gedeputeerde Staten moet worden 

toegezonden, is verwoord in het ‘Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015’ (blz. 21-22), 

dat u kunt vinden op de website www.gelderland.nl/ibt onder ‘documenten’. 

 

Formulier kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) 

Wij vragen de gemeenschappelijke regelingen het formulier kritische prestatie-indicatoren archieven in te 

vullen en vóór 1 mei 2015 aan de heer Te Vaarwerk terug te sturen (zie pagina 2). Deze vragenlijst is 

primair bedoeld voor archieven van de eigen organisatie, zoals bestuursstukken of financiële stukken. 

Wanneer uw gemeenschappelijke regeling al archiefbescheiden heeft overgebracht naar de archiefdienst, 

kunt u dat onderdeel laten invullen door de archivaris. Het ingevulde formulier hoeft u niet te uploaden 

naar Waarstaatjegemeente.nl, want die mogelijkheid is er niet voor gemeenschappelijke regelingen. 

Wanneer er geen mogelijkheid is om het kpi-formulier in te vullen, zijn er andere opties, die genoemd 

worden op blz. 22 van het eerder genoemde Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015. 

Bij eventuele vraagstukken waar u niet uitkomt, kunt u in overleg gaan met uw archivaris. 

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken door de omgevingsdiensten geldt een eenmalige bijzondere 

procedure, die bij ‘Nulmeting Omgevingsdiensten’ wordt toegelicht. 

 

De in te vullen vragenlijst kritische prestatie-indicatoren is te vinden op:  

http://www.archiefbrain.nl/downloads/kpi_e_formulier_versie_3_jan_2014.xls 

 

Toelichting en overige informatie: 

-  Toelichting: http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130418-verantwoording-

kpi.pdf 

- Notitie inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij Verbonden Partijen:   

http://www.archiefbrain.nl/werk-in-uitvoering.php?pagina_id=104 

- kpi’s  stand van zaken en wegwijzer invulling op wsjg: 

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/stand-van-zaken-kpi-en-waarstaatjegemeente-nl 

 

Nulmeting Omgevingsdiensten 

In de provincie Gelderland zijn in 2013 zeven Omgevingsdiensten operationeel geworden. Het 

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2014-2015 (zie link in bijlage 1) geeft voor het 

archieftoezicht de prioriteiten aan van de Provincie Gelderland. De risico’s op archiefgebied bij 

gemeenschappelijke regelingen worden relatief hoog geschat. Bij de omgevingsdiensten is sprake van 

ketenarchivering met verschillende, deels tijdelijke, verantwoordelijkheden binnen de keten. Dat maakt de 

archiefvorming en het archiefbeheer complex met alle risico’s van dien.  

Op initiatief van de Provincie Gelderland en in samenwerking met de Gelderse archiefdiensten,  worden -  

eenmalig - vragenlijsten uitgezet naar de zeven omgevingsdiensten in de provincie en naar de 

http://www.gelderland.nl/ibt
http://www.archiefbrain.nl/downloads/kpi_e_formulier_versie_3_jan_2014.xls
http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130418-verantwoording-kpi.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130418-verantwoording-kpi.pdf
http://www.archiefbrain.nl/werk-in-uitvoering.php?pagina_id=104
http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/stand-van-zaken-kpi-en-waarstaatjegemeente-nl
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deelnemers (gemeenten) van deze omgevingsdiensten. Aanleiding voor het onderzoek is de behoefte om 

inzicht te krijgen in de mate en wijze waarop het archief- en informatiebeheer voor de Wabodossiers in 

gezamenlijkheid is geregeld. Het doel van de totaalrapportage is op hoofdlijnen een beeld creëren wat op 

dit moment de belangrijkste knelpunten en risico’s zijn in het informatiebeheer als het gaat om de Wabo-

vergunningverlening.  

Deze vragenlijsten richten zich niet op de opzet (wat moet er worden geregeld), maar op de werking en 

het bestaan (wat is er geregeld, en werkt het ook zoals bedoeld). Het onderzoek betreft het 

informatiebeheer van de primaire Waboprocessen. De archivering van de ondersteunende processen valt 

buiten dit onderzoek. 

Werkwijze en planning nulmeting Omgevingsdiensten 

De gemeentelijke inspecteur bevraagt de gemeente(n) en – indien van toepassing – de omgevingsdienst. 

De vragenlijsten (zie onderstaande link) voor de afzonderlijke gemeenten en de omgevingsdiensten 

dienen in afstemming met de gemeentelijk archiefinspecteurs te worden ingevuld. De wijze waarop dat 

gebeurt staat vrij. Dat kan door de vragen zelfstandig te laten invullen door de gemeenten resp. 

omgevingsdienst, al dan niet aangevuld met interviews en onderbouwd met documenten. De inspecteur 

maakt vervolgens op basis van de verkregen informatie een samenvattende rapportage volgens een vast 

stramien, die vóór 1 mei 2015 aan de provincie wordt toegezonden. Op die manier is vergelijking mogelijk. 

Op grond van de rapportages krijgt de provincie voldoende beeld wat de grootste risico’s en knelpunten 

zijn. 

 

De vragenlijsten (één voor de gemeenten en één voor de Omgevingsdiensten), vindt u op de website 

www.gelderland.nl/ibt onder ‘vragenlijsten omgevingsdiensten’. 

http://www.gelderland.nl/ibt

