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Inhoudelijk
Aanleiding

GS is belast met het financieel toezicht op gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen. Deze taak formuleren de provincies
gezamenlijk in een gemeenschappelijke financieel toezichtkamer (GTK).
Het GTK 2020 vervangt het GTK 2014.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de informatie.

Toelichting




In tegenstelling tot het GTK 2014, maakt het financieel toezicht op
de provincies geen onderdeel meer uit van het GTK 2020.
Nieuw t.o.v. het GTK uit 2014 is dat voor financieel toezicht op
gemeenschappelijke regelingen een afzonderlijk toezichtskader
wordt opgesteld, dat naar verwachting vanaf het begrotingsjaar
2021 voor alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland gaat
gelden. Voor de begroting 2020 van gemeenschappelijke
regelingen is het GTK 2014 nog van toepassing.

Agenda toekomst (interbestuurlijke) Toezicht
Eind 2018 is de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht
aangeboden aan de Tweede Kamer. In de agenda zijn 7 ontwerpprincipes
en 5 actielijnen benoemd.
Aan de volgende drie ontwerpprincipes en actielijnen uit de agenda is in dit
GTK deels invulling gegeven.
1. uniformiteit en maatwerk / transparantie
2. Risicogericht toezicht
3. Toezicht is proportioneel
4. Beter voeren van de dialoog.
Verschillen t.o.v. het vorige GTK
- Uitgebreidere toelichting en scherpere formulering, dit leidt tot
minder interpretatieruimte.
- Ruimte voor maatwerk en dialoog.

Inhoudelijk
-

Toezichthouders gaan werken met een uniforme toetspuntenlijst.
Met deze werkwijze is een eerste aanzet gedaan om het toezicht
transparanter te maken en meer risicogericht en proportioneel.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

De brief wordt ter kennisneming geagendeerd.

