
Provincie Overijssel 

Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 088 118 86 71 

overijssel.nl 

postbus@overijssel. nl 

KvK 51048329 

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21 

Inlichtingen bij 

A.Ganseij 

telefoon 038 499 70 59 

A.Ganseij@overijssel.nl 

 

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBLT  

Postbus 1098  

8001 BB Zwolle 

 

Datum 22.09.2020  kenmerk 2020/0237847 

Onderwerp: toezichtsvorm begroting 2021 

Jaarlijks ontvangt u voor aanvang van het nieuwe begrotingsjaar ons besluit over de 

toezichtsvorm met betrekking tot de begroting van uw gemeenschappelijke regeling. 

Met deze brief informeren wij u over de toezichtsvorm voor het jaar 2021 en de daaraan 

verbonden gevolgen. Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de punten die relevant zijn voor 

uw financiële positie en de wijze waarop wij onze toezichtsrol vervullen. 

Uw toezichtsvorm is repressief 

Dit besluit is gebaseerd op ons oordeel dat de Begroting 2021 structureel en reëel in 

evenwicht is. 

Gevolgen toezichtsvorm 

Het repressief (regulier) toezicht heeft tot gevolg dat de Begroting 2021 en de eventuele 

bijbehorende begrotingswijzigingen niet onze goedkeuring nodig hebben. 

Wel dienen de begrotingswijzigingen (met bijbehorend voorstel en besluit) binnen twee 

weken na vaststelling, ter kennisname aan ons te worden verstuurd. 

Toezichtsrol provincie 

De door u vastgestelde Begroting 2021 (met bijbehorende meerjarenraming) en de daarop 

betrekking hebbende besluitvorming hebben wij beoordeeld aan de hand van de wettelijke 

criteria. 

Deze criteria zijn vastgelegd in de Gemeentewet en uitgewerkt in het landelijk 

Toezichtskader.  "Kwestie van evenwicht!" (zie internet 

http://www.overijssel.nl/bestuur/overijssel/financieel-toezicht/gemeenschappelijk/). 

De provincie Overijssel vult haar toezichtsrol op een proportionele wijze in. Indien mogelijk 

blijven we op afstand, maar zo nodig komen we dichterbij. Uitgangspunt daarbij is dat we 

ons baseren op openbare, door het algemeen bestuur vastgestelde stukken. Dat kan alleen 

wanneer de informatiewaarde van deze stukken adequaat is. 

De door u vastgestelde Jaarrekening 2019, evenals de (eventuele) bevindingen van de 

accountant, hebben wij betrokken bij ons toezicht. 

 

  



Gelijk aan voorgaande jaren zullen wij geen afschrift van deze brief naar het dagelijks 

bestuur en de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling sturen. Wij gaan 

ervan uit dat u zelf deze partijen op de hoogte stelt van ons besluit ten aanzien van de 

toezichtsvorm 2021. 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,  

 

 

Handtekening AP Heidema 
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