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Voorstel 

Rubriek: Ter info 

 Neem kennis van de inhoud van de ingekomen brief van de provincie Overijssel met onderwerp 

‘Informatie voor uw begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025’ van 20 april 2021; 

 Neem kennis van de verwerking van de onderwerpen uit de bijlage bij de brief in de begroting 2022 

en meerjarenraming 2023-2025 van GBLT. 

 

Samenvatting 

In haar rol van financieel toezichthouder heeft de provincie Overijssel een brief gestuurd aan het 

algemeen bestuur van GBLT met relevante en actuele informatie waarop zij de begroting 2022 en 

meerjarenraming 2023-2025 van GBLT beoordeelt. Tevens is hierin een bijlage met onderwerpen 

opgenomen die, indien van toepassing voor GBLT, de provincie terug wil zien in de begroting 2022 van 

GBLT. We hebben met deze onderwerpen rekening gehouden in onze begroting voor 2022. U leest in de 

toelichting op welke manier.   

 

Stappen in de besluitvorming 

Geen.  

 

Toelichting 

Door de toezichthouder is een aantal onderwerpen benoemd in de brief waar rekening mee gehouden 

moet worden in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het merendeel van deze 

onderwerpen heeft betrekking op het toezicht van gemeenten en zijn voor GBLT niet van toepassing. De 

onderwerpen die voor GBLT van toepassing zijn worden hieronder kort toegelicht. Tevens wordt 

aangegeven waar in de begroting 2022 de onderwerpen zijn opgenomen. 

 

Covid-19 

In het Bestuurlijk voorwoord en paragraaf 1.3 van hoofdstuk 1 (Medewerkers in transitie) is aandacht 

besteed aan de pandemie. Het effect van de pandemie op de exploitatie is beperkt. Vooralsnog zijn we 

er in de begroting vanuit gegaan dat de extra lasten van de thuiswerkvergoeding en het thuiswerkbudget 

(PBB) worden gecompenseerd door de besparing op de reis- en parkeerkosten. 

 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

In de verplichte paragraaf 7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing van hoofdstuk 2 is het beleid met 

betrekking tot risicomanagement opgenomen.  
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De overige punten zijn niet of nauwelijks van toepassing op GBLT. Geconcludeerd kan worden dat GBLT 

in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 op een passende wijze rekening heeft 

gehouden met de relevante onderwerpen. 

 

Aanvullend wordt in de bijlage bij de brief nadrukkelijk stil gestaan bij gemeenschappelijke regelingen. 

Hieruit volgt dat een nieuw toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen in concept gereed is en in 

werking zal treden vanaf het begrotingsjaar 2023. Ook is een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke 

regelingen onder handen. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen en uitkomsten nauwlettend in de 

gaten. 

  

Personele gevolgen 

Geen.  

 

Financiële gevolgen 

Geen.  

 

Architectuurtoets  

Niet van toepassing. 

 

Juridische gevolgen 

Geen. 

 

Publicatie 

Niet van toepassing.  

 

Communicatie 

Niet van toepassing.  

 

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  

Geen.  

 

Andere uitvoeringsgevolgen en risico’s 

Geen.  

 

Evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Bijlagen 

Ingekomen brief met bijlage van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. 




