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Er liggen in de komende jaren forse uitdagingen op het gebied van gemeentefinanciën. De 
financiële onzekerheden aangaande de ontwikkelingen omtrent het Gemeentefonds, maken het 
voor u niet eenvoudig om een structureel duurzaam financieel beleid te voeren. Ons college heeft 
hier veel begrip voor. Wij zien dat u hier ondanks de vele onzekerheden toch aan blijft werken en 
spreken onze waardering uit voor het feit dat u lastige keuzes die u hierin soms moet maken niet uit 
de weg gaat. Als toezichthouder hebben wij echter ook de taak hierop toe te zien. Dit doen wij onder 
meer door middel van het beoordelen van uw begroting en door met u in gesprek te gaan over uw 
financiële huishouding.

Ieder jaar is ons uitgangspunt dat uw gemeente onder repressief toezicht komt te staan. Dit is de 
lichtste vorm van toezicht. Gedurende het jaar volgen wij risicogericht de ontwikkelingen van uw 
financiële positie en nemen kennis van uw financiële besluiten. Hiertoe vragen wij u de 
kademota/vooijaarsnota, bestuursrapportages en de ontwerpbegroting aan ons ter kennisname toe 
te sturen, zodat wij tijdig met u in gesprek kunnen wanneer wij negatieve ontwikkelingen zien of
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In onze rol als financieel toezichthouder informeren wij u jaarlijks in onze begrotingscirculaire over 
de actuele ontwikkelingen die van belang zijn bij het opstellen van uw begroting en van invloed zijn 
op ons toezicht (van uw financiële stukken). Daarnaast informeren wij u in deze circulaire over het 
proces van het financieel toezicht, in het bijzonder over de begrotingsrichtlijnen en over de 
toetsingsaspecten die we hanteren bij het beoordelen van uw begroting 2023.
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Begrotingscirculaire 2023
De jaarlijkse begrotingscirculaire is van belang bij het opstellen van uw begroting 2023 en 
meeijarenraming 2023-2026. De circulaire is een aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel 
Toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten). Naast de ontwikkelingen in het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gaat de begrotingscirculaire 2023 in op een aantal 
specifieke onderwerpen.
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hiertoe anderszins aanleiding bestaat. Dit stelt ons ook in staat om eventuele problemen samen 
tijdig te signaleren en met u mee te denken over en te zoeken naar eventuele oplossingen.
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De effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds zijn intussen duidelijk en per gemeente 
bepaald. Om die reden gaan we er vanuit dat u de mei- of septembercirculaire hanteert bij het 
bepalen van uw inkomsten uit het Gemeentefonds.
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