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Resultqten systemotisch toezicht 20,l 8
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c2239133/4483486
Uw kenmerk

De provincie oefent op de gebieden orchief- en informotiebeheer, finoncieel
toezicht, huisvesling vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en
ruimteliike ordening toezÍcht uit op de Brobontse gemeenten, woterschoppen en
gemeenschoppelilke regelingen. Vio deze brief brengen we u op de hoogte von
de resultoten von het systemolisch loezichl in 2018.
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U bent ondertussen von ons gewend dot we oon het eind von het ioor een
overzichl publiceren met de resultolen von het systemotisch toezicht von dot ioor.
Afgelopen ioor is het ons heloos niet gelukt om dit overzicht tiidig gereed te
hebben.
De belongrijkste oorzook doorvoor is dot het ons bil het toezicht op de
monumentenzorg niet lukte om voldoende gegevens te verzomelen over de
deskundigheid vqn de leden von de gemeenteliike monumentencommissies. Ten
gevolge vqn de inwerkingtreding von de AVG in 2018 wos het Monumentenhuis
niet meer gerechtigd om deze inÍormotie nomens ons te verzomelen. We
hebben zelf nog geprobeerd om dit te reporeren, moor eind december moesten
we constoleren dqt de gegevens die dot opleverde, niet oÍdoende woren om
een volledig beeld te schelsen. Doorom hebben we ervoor gekozen om voor
geen enkele gemeente een uitsprook te doen over de monumentenzorg.
Dit ioor hebben we mootregelen genomen die ervoor moeten zorgen dot we

eind 20,l9 wel weer von olle monumentencommissies kunnen voststellen of de
deskundigheid von de leden oon de wetteliike norm voldoet.
De gegevens die hieronder gepresenteerd worden, hebben betrekking op 2018.
Het resultoot bii Finoncieel toezicht goot dus over de begroting 20.l8. Bii
Huisvesting vergunninghouders presenteren we de resultoten met peildotum 1 iuli
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ln het Beleidskader lnterbestuurlijk Toezichf 201ó - 201 I hebben we
vostgelegd dot we willen bildrogen qon een veilige en bestendige leeÍomgeving
in Noord-Brobont. We hebben ons ten doel gesteld dol we oon hel eind von
20 l9 geen enkele gemeente ols Voldoelnrelhoeven te beoordelen. Dqornoost
slreven we er noor dot minslens de helft vqn de gemeenten op olle
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toezichtgebieden het oordeel Voldoelkriigl.
ln heï lJilvoeringsprogramma lnlerbesÍuurlíik Toezíchr 201 I hebben we ols
tussendoel voor dil ioor gesteld dot oon het eind von dit ioor minslens B0% von
de gemeenlen op olle gebieden geheel of gedeelteliik moeten voldoen. Dot
doel hebben we somen met de gemeenten ruimschoots gehoold.
Totaalresultaat IBT
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ln de biiloge stoon de totoolresultoten von de ofzonderliike toezichtgebieden
von de ofgelopen drie joor. Doornoost vindt u door voor ieder toezichtgebied
de resultoten von olle Brqbontse gemeenten in 2018 geproiecleerd op viif
koorties.
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Voor uw emeente

2B Íebruori 20,l9

de resultoten in 2018 er ols vol
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lnlerbestuurliik toezichr
Resullolen gemeente Boekel ?Ol8

De provincre beooÍdselt de taakuitvoêring door de lokale owrhedBn op sen díiêpuntsschaal:
voldoet niet - voldoet gedeelleltk - voldoetDe boogies in het ovêrzicht hierondar geven de resultatên wseí van gem€snte Boehel in 2$.17
sn 2018 op de verschillende provinciale to€zichtgebisden.
Als de pijl naaí het Íode deel wijst. dan voldeed dè gemeenle niet aan de gsst€lde eisen op
dat gsbied
Wiisl de prjl naar het oranj€ deel. dan weíd €r slechl$ gedeeltelijk voldaan aan de eissn.
AIs er volledig werd voldaan. dan wijst de pijl naar het groene deel van de boog.
Een witte boog bij Huisvesting vergunninghouders betekent dat de gemeente de táakstelling
niet gehaald heefr. maar dat dit de gêmêênte niet aan te rekenen is,
Voor het toezichl op de monumentenzoÍg ontbreekt het ong aan voldoandÊ gegevens vgor
2018. Oaarom is de boog grijs.
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lníormeren gemeenterqqd

D(rlum

De gemeenterood heeft een belongriike rol bii de horizontole verontwoording
binnen een gemeenïe. Als de rood ziin conlrolerende rol goed uitvoert, kon
interbestuurliik toezicht meer sober en op ofstond ploolsvinden. Doorvoor is het
von belong dot u de gemeenterood op de iuiste momenten informeert. Doorom
odviseren we u de rood te informeren over de inhoud von deze brief.

Publicorie toezichtresultoten
ln mqorï 20,l9 zullen wii de resultoten von het

28 februori 20'l9
Ons kenmerk

c22391 33/ 448348ó

syslemoïisch toezicht octieÍ

publiceren op onze website. Hierbii goot het zowel om de individuele
doshboords per gemeente ols om de zes overzichtskoorten die u ols billoge
deze brief vindt.

bi1

Tot slot
lndien u nog vrogen heeft, kunt u contoct opnemen met de heer Koch von de
ofdeling lnterbestuurliik Toezicht. Hii is op moondog, dinsdog, donderdog en
vriidog tiidens kqntooruren bereikboor vio telefoonnummer (073) ó81 20 78
Gedeputeerde Stoten von Noord-Brobont,
nomens deze,

Wa
Drs. R. Heiimerink,

progrqmmomonoger lnterbestuurliik Toezicht
ln verbond met geoutomotiseerd verwerken is dit document digitool ondertekend
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