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Lelystad 
 

Toezichtregime Dronten IBT FT 2020 

Geachte leden van de raad, 
 
Naar aanleiding van de toegezonden jaarrekening 2018 en (meerjaren)begroting 2020-2023 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 2020-2023 blijkt dat de financiële positie van Dronten goed is.  
Uw gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid in het GTK 2020 (Gemeenschappelijk 
Toezichtkader) eenmalig gedurende 2021 tot en met 2023 te onttrekken aan de algemene reserve. 
Uw reservepositie en weerstandspositie vormt hiervoor de mogelijkheid. Er wordt voldaan aan de 
randvoorwaarden in het GTK zodat de onttrekking aan de algemene reserve als structureel wordt 
beschouwd. Dit houdt tevens in dat in de (meerjaren)begroting in ieder geval vanaf 2024 sprake zal 
moeten zijn van een structureel sluitend evenwicht zonder de inzet van de algemene reserve.   
Tegelijkertijd is uw gemeente gestart met een financieel herijkingsproces met als doel op termijn 
meer structurele ruimte in uw financieel perspectief te creëren. Met in achtneming van 
bovenstaande is er sprake van een structureel en reëel evenwicht. Daarnaast zijn de overige 
financiële indicatoren niet ongunstig. Op basis hiervan is geconstateerd dat een nadere analyse van 
de (meerjaren)begroting 2020-2023 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. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
 
Drs. M.G.E.C. Overmars        L. Verbeek 


