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Masja Prins

Onderwerp: FW: begrotingsrichtlijnen 2023

Bijlagen: Bouwstenen Begrotingscirculaire 2023 - Definitief Utrecht_3.docx; 

Begrotingsrichtlijnen brief (gemeenteraden).docx

Van:  

Verzonden: woensdag 6 april 2022 20:03 

Aan 

CC:  

Onderwerp: begrotingsrichtlijnen 2023 

 

Beste griffiers, 

Ieder jaar ontvangt uw raad een begrotingscirculaire. Deze circulaire is een aanvulling op het Gemeenschappelijk 

Toezichtkader gemeenten 2020. In het GTK 2020 zijn de basisuitgangspunten van het financieel toezicht 

opgenomen. In de circulaire informeren wij de gemeenten over een aantal actualiteiten en onderwerpen die wat 

het financieel toezicht betreft bijzondere aandacht verdienen bij het opstellen van uw begroting 2023, 

meerjarenraming 2024 – 2026 en jaarrekening. Deze circulaire treft u als bijlage bij deze mail aan. 

We sturen uw raad een begrotingscirculaire met richtlijnen en toetsingsaspecten toe met als doel om duidelijk te 

maken waar we bij de beoordeling van uw begroting naar kijken. Het kan zijn dat deze circulaire of financieel 

toezicht in zijn algemeenheid vragen oproept bij uw raad. Heeft u vragen of is er behoefte aan een uitgebreidere 

toelichting? Neem dan contact met ons op. U kunt mij of een van de andere collega’s van financieel toezicht 

hierover mailen.  

In onze brief en in de circulaire benadrukken we dat inzicht in uw structurele begrotingspositie belangrijk is. Daarom 

dringen we er bij u op aan erop te letten dat het begrotingssaldo helder en inzichtelijk wordt gepresenteerd in de 

begrotingsstukken. Niet alleen voor het begrotingsjaar 2023, maar ook in de meerjarenraming. Vermeld daarbij ook 

wat het karakter is van het begrotingssaldo of rekeningresultaat. Liggen er incidentele factoren aan ten grondslag of 

zijn de oorzaken structureel. 

Wij sturen ook een afschrift van de brief aan de raad en de begrotingsrichtlijnen aan uw college van burgemeester 

en wethouders. De begrotingsrichtlijnen en de toetsingsaspecten uit het GTK 2020 zijn ook voor het college van 

belang. Tenslotte, de brieven aan raad en college worden ook per post verzonden. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de collega’s van financieel toezicht, 

Ria van Dixhoorn 

 

Ria van Dixhoorn-Hoogenboom 

Senior adviseur financieel toezicht 

 

 

Provincie Utrecht 

Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 

Telefoon 06 52769516 

Mijn werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag 

 

 

 

De informatie in dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Is dit bericht niet voor u bedoeld? Dan vragen 

wij u om de inhoud niet te gebruiken, maar ons te informeren door het bericht te beantwoorden en daarna te 
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verwijderen. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp. 

 

Provincie Utrecht doet er alles aan om de juiste informatie in onze e-mails te plaatsen. Toch gaat er wel eens iets 

fout, of komt een bericht te laat aan. Alleen de papieren versies van ondertekende documenten zijn daarom 

bindend. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.  


