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Betreft

Risicogericht Toezicht

Onlangs heeft u de jaarrekening 2016 samen met daarop betrekking hebbende
documenten zoals de accountantsverklaring bij het ministerie van BZK ingediend.
Zoals bekend is BZK belast met het financieel toezicht op uw provincie. Met deze
brief informeer ik u over de toezichtsaanpak.
Om de toezichtcapaciteit gerichter te kunnen inzetten zal met ingang van de
begroting 2018 aan de hand van een aantal criteria de intensiteit van het toezicht
worden bepaald. Tot dit jaar werd binnen het toezichtsproces geen onderscheid
gemaakt tussen provincies die meer of minder financiële risico's kenden.
Natuurlijk was er afhankelijk van de gesignaleerde risico's wel verschil in
aandacht en tijd die aan het toezicht werd besteed.
Aan de hand van een aantal toezichtscriteria zal BZK met ingang van de begroting
2018 vooraf de Intensiteit van het toezicht op de provincies bepalen. Op basis van
de toezichtervaringen in het vorige begrotingsjaar, actuele signalen over
toenemende of extra risico's en een aantal andere criteria (zoals de ontwikkeling
van de voorgeschreven financiële kengetallen) wordt bepaald of een nadere
analyse nodig Is. Indien geen nadere analyse nodig is, volgt voor het volgende
begrotingsjaar repressief toezicht. Voor de provincies waarbij wel een nadere
analyse nodig is, wordt op basis van deze analyse besloten of wordt overgegaan
tot repressief of preventief toezicht.
Vóór 15 december 2017 zullen provincies van onze toezichtbevindingen op de
hoogte worden gesteld en zal hierover zoals gebruikelijk hoor en wederhoor
plaatsvinden met de ambtelijke contactpersoon.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

T. Livius

Directeur Bestuur & Financiën
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