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Toezichtregime Noordoostpolder IBT FT 2021  

Geachte leden van de raad, 
 
Naar aanleiding van de toegezonden jaarrekening 2019 en (meerjaren)begroting 2021-2024 hebben 
wij geconstateerd dat uw gemeente voor het komende jaar, met inachtneming van art. 203 van de 
Gemeentewet en de bestuursovereenkomst IBT (Interbestuurlijk Toezicht) FT (Financieel Toezicht), 
onder het regime van repressief toezicht met de kleur groen blijft vallen.  
 
Uit uw (meerjaren)begroting 2021-2024 blijkt dat de financiële positie van NOP goed is. Er is sprake 
van een structureel en reëel evenwicht en daarnaast zijn de overige indicatoren IBT FT niet 
ongunstig. Op basis hiervan is geconstateerd dat een nadere analyse van de (meerjaren)begroting 
2021 niet nodig is. 
 
Dit betekent dat uw begroting en de begrotingswijzigingen daarop geen goedkeuring van het college 
van GS behoeven. Het jaarlijkse bestuurlijk overleg over het IBT FT wordt voortgezet. 
 
Ontwikkelingen 
In heel Nederland zien we dat gemeenten veel moeite hebben om hun begroting structureel sluitend 
te krijgen of houden. We constateren dat de meeste gemeenten weliswaar een evenwichtige 
begroting presenteren, maar pas na inzet van reserves en/of bezuinigingen/taakstellingen. Met als 
gevolg een druk op de diverse gemeentelijke voorzieningen en een beperking van de mogelijkheid 
om evt. nieuw beleid vast te stellen. Sommige gemeenten verhogen de lokale belastingdruk. 
  
Uit landelijk onderzoek blijkt dat de financiële positie van de gemeenten in afgelopen jaren 
achteruit is gegaan, reserves afnemen en dat gemeenten gedwongen zijn om te bezuinigen op 
essentiële taken (bv onderhoud, etc.). Gemeenten zijn hierdoor minder in staat om zich in te zetten 
voor grote maatschappelijke opgaven en urgente transities. Er is bovendien vaak geen ruimte voor 
nieuwe initiatieven die zich aandienen. Dit wordt beschouwd als een onwenselijke situatie, zeker 
voor onze jonge provincie met veel kansen en uitdagingen.  
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Een aantal provincies en gemeenten hebben afgelopen jaren bij de minister van BZK en de Tweede 
Kamer aandacht gevraagd voor de financiële situatie bij de gemeenten. Het gaat dan niet enkel om 
de cijfers, maar juist ook om het achterliggende verhaal. In februari 2021 zullen de provincies (in 
interprovinciaal verband) een nadere duiding geven over wat achter de besluiten van de 
gemeenten, om de begroting in evenwicht te houden, schuilgaat. Mogelijk zullen wij dan opnieuw 
contact zoeken voor afstemming. Dit als inhoudelijke bijdrage aan het landelijke debat vanuit onze 
kwalitatieve toezichthoudende rol.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
Drs. D.J. Tijl                                   L. Verbeek 




