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Geachte raadsleden, geachte bestuurders.
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Uw kenmerk

Op 27 maart 201 8 stelden wij het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017
vast. Hierin beschrijven we in welke mate we bij het interbestuurlijk toezicht de
doelstellingen uit het Uitvoerinasprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017
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Interbestuurlijk toezicht

Email

De provincie Noord-Brabant oefent op verschillende terreinen interbestuurlijk

ikoch@brabant.nl

toezicht uit op gemeenten en waterschappen. Daarmee bevorderen wij dot de

Biikige(n)

Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke

2

taken correct uitvoeren. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van
besturen en raden is het uitgangspunt. Het is ons doel om het functioneren van
lokale overheden te versterken, zodat burgers kunnen vertrouwen op de
overheid.
Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak. Toezicht is meer don alleen
handhaven en daarom passen we meerdere strategieën toe om naleving van
wet- en regelgeving te bewerkstelligen. Dit betekent dat onze nolevingsstrategie
een mix is van : preventie en voorlichting, systematisch toezicht, reality-checks en
thema-onderzoeken. In de bijlage vindt u een brochure waarin we hier dieper
op in gaan.
Resultaten in 2017
Een van de uitgangspunten van ons Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016
-2019 is dot we ieder jaar bij iedere organisatie voor alle toezichtgebieden
zullen vaststellen of ze 'voldoen', 'gedeeltelijk voldoen' of 'niet voldoen'.
Voor 2016 en 2017 zien de Brobontbrede resultaten voor alle organisaties en
op alle gebieden er als volgt uit:

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabont.nl/bestbestuurd
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2016

2017

• Voldoet

• Voldoet gedeeltelijk

• Voldoet niet

De resultaten van de lokale overheden zijn In 2017 aanzienlijk verbeterd ten
opzichte van het voorgaande jaar. Steeds meer organisaties voldoen aan de
wettelijke taken en zes gemeenten en drie waterschappen voldeden volledig op
alle gebieden. Za dragen we samen bij aan een sterk o penbaar bestuur en een
bestendig en veilig Brabant voor ons allemaal.
Deze resultaten betekenen ook dat we de doelstelling voor 2017 (maximaal
35% van de organisaties 'voldoet niet') ruim gehaald hebben. In de paragrafen
3.3 tot en met 3.8 ook de resultaten per toezichtgebied weergegeven en nader
toegelicht.
In het jaarverslag beschrijven we alleen de Brabantbrede resultaten. We gaan
niet in op de resultaten van individuele organisaties, deze hebben we eerder al
gepubliceerd op onze website.
Naast het jaarlijks terugkerende systematisch toezicht waar bovenstaande
grafieken op gebaseerd zijn, hebben we aanvullend nog op vijf thema's
activiteiten uitgevoerd:
Thema

Gebied

Strategie

Gemeentelijk toezicht op realisatie EV-

Omgevingsrecht

Reality checks

De Omgevingswet en IBT

IBT Algemeen

Doorontwikkeling
eigen beleid

Verbeteren van de informatievoorziening

Omgevingsrecht

Preventie

Archivering bij ketensamenwerking

Archieftoezicht

Themaonderzoek

Presenteren structureel saldo verbeteren

Financieel

Preventie

maatregelen Brabantspoor

Omgevingsrecht aan gemeenten en
waterschappen

toezicht
De resultaten daarvan worden in hoofdstuk 4 van het verslag beschreven.
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Infogrophic
In de bijlage vindt u een infogrophic woorin de belongrijkste resuitoten van het

Datum
10 april 2018

toezicht in 2017 zijn weergegeven. Het volledige joorverslog kunt u vinden op

On< kenmark

www.brobant.nl/ibt. Door vindt u ook het huidige Beleidskader Interbestuurlijk
Toezicht 2016 - 2019 en het Uitvoering sprograrnma Interbestuurlijk Toezicht

C2219Ó87/4342709

2017.
2018 en verder
Eerder dit joor stuurden we u brief over het UitvoeringsDrogramma
interbestuurliik 2018. waarin we beschreven welke activiteiten we dit jaar zullen
uitvoeren. In de loop van dit jaar zullen we ook bekijken welke aanvullende
activiteiten nodig zijn om de doelstellingen uit het Beleidskgder interbestuurlijk
toezicht 2016 - 2019 \e realiseren. We streven er naar om aan het eind van
2019 in het systematisch toezicht geen enkele organisatie als 'voldoet niet' te
hoeven beoordelen en minstens d e helft als 'voldoet'.
Daarnaast zullen we in het laatste kwartaal van dit jaar voorbereidingen treffen
om de uitvoering van het beleidskader in 2019 te evalueren. Uiteraard zullen
we de gemeenten en w aterschappen ook bij deze evaluatie betrekken.
Mocht u nog vragen hebben over het jaarverslag of het interbestuurlijk toezicht
in het algemeen, don kunt u contact opnemen met de heer Koch. Zijn
contactgegevens vindt u in de rechtermarge.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze.

Mw. drs. E. Bre ebaart,
Programmamanager Interbestuurlijk Toezicht
In verband met gea utomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Jaarverslag interbestuurlifk Toezicht' 2017

Door toezicht te houden op gemeenten en waterschappen draagt de
provincie bij aan een sterk openbaar bestuur en een bestendig en veilig
Brabant voor ons allemaal. Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak.
We versterken het functioneren van lokale overheden en controleren of
zij hun token uitvoeren volgens de wet. Respect voor de eigen verant
woordelijkheid van besturen en roden is het uitgangspunt.
De provincie Noord-Brabant oefende in 2017 op zes terreinen toezicht
uit: archief- en informatiebeheer, financiën, huisvesting vergunninghou
ders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.
Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/ibt.

Samen met defftgoeOtnsfMctie en tiet ^^rafcFiiê?' Kottordofn mtferzocfiten we de
duurzame archivering binnen de informatieketen van de omgevingsvergunning. We
constateerden dot de verschillende portijen in de keten betere afspraken moeten maken
over het gezamenkik archiefbeheer. Daarnaast blijkt dat de bewaartermijnen vaar
dassiers niet overal in de keten op elkoar zijn afg estemd. Het algemene beeld is dat de
duurzame toegonkelijkheid nog kan warden verbeterd.

Totaalscores interbestuurlijk toezicht 2016 & 2017

Op bssii
de c^ders>eken noor de gemwrntebegToHngen stool in 2018 g^n
gemuite ap finoiKiëb gronden onder pievenfM toejöchl.ln 2017 publiceerden we een
hondreikir^ voor gem^nten c*n de preseiAitie van
structureel saldo in de gemeend
begnrfing te opHmoliseren. Uit een onolyse von de b^rotingen voor 2018 Wijkt dot er
e«T c^jvotkmde ^betering zit in de manier woorop de gemeenten hun t«grotingssddo
presenteren. 44 gemeenten doen hö helemaal goed
negen gerrwenten doen het Wlno
go«J. Elf ^me«Tlen presenteren het begroHngssoldo r^g nr^ hekbr gerKïeg.
Vor^ joor vroren dot er nog 26.
basis van ém onderzoeken nc^r ^ geme^iteb^^
hngen stoot in 2018 ge^ g^neente op hnonciëb grtWMlen
prever^ te^cht.

Huisvesting vergunninghouders
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In 2017 hebben alle Brabantse gemeenten in to tool meer vergunninghouders
gehuisvest don de toakstelling von ze e iste. Des ondanks waren er op 1 janua ri 2018
toch nog 8 geme enten die de taakstelling niet gehooid hebben.

9
In 2017 publiceerden we de resuholen vtm <»» t^tèferzoek noor tter geifteèrildi|ke
toezicht op de emissies door veehouderijen. Doorfajj onderzochten we onder meer
dosuerv^ming, toezichtbequentie en in hoeve^e gemeenten ade^oat toezicht hic^c^n
op noieving van de vergunntngsvocwschn'ften bij veehouderijen. Bij meerdere gemecmien
bleek dof nog belongrifke verbetwingen nodig zijn Wj de uitvoering von toezicW en
hondhoving bij veelKHidefijen. Naar aanUiding van het onderzoek zijn g emeenten
bezig met het oppokken von de v«'be1wpunien.

Slechts één Brabantse gemeente heeft geen monumentencommissie conform de
wettelijke voorschriften ingericht. Een ondere gemeente heWoen we niet beocH'deeld in
verband met herindeling.

Ruimtelijk» Ordening
beoordeling ru
ruimtelijke
imtelijke pi
pionnen
onnen
^%\HÜfLlNG

y.
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In 2017 voldeden bij olie Brabantse gemeenten de bestemmingspbnnen, beheersverordeningen en s tructuurvisies grotendeWs of h^emooi oen de Wet Ruimtelijke
ordening. Een gemeente is niet beoordeeld in verband met herindeling.
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SAMEN WERKEN AAN EEN STERK OPENBAAR BESTUUR
Informatie voor gemeenteraadsleden over interbestuurlijk toezicht, maart 2018

I Het doel van dit informatieblad is gemee

adslecUn t«

I informeren over de rol van het interbestuurHjk toezkht.
I Daamoaft willen wij u informeren over de controlerende rol
I die u als gemeenteraad heeft op het college van burgemeester
I en wethouders.

IROI provincie

I Controleren en ondersteunen

I Elkaar versterken
IOndanks het onderscheid tussen de verontwoordelijkheden bestaat

IWij willen niet alleen controleren en (waar nodig) interveniëren,

I er een duidelijke samenhang tussen de controlerol van de raad en de

Imaar we vinden het ook belangrijk om de gemeenten te

I toezichtrol van de provincie.

Iondersteunen bij het naleven van de wet- en regelgeving.

I De bevindingen (en aanbevelingen) voortvloeiend uit ons

I Het interbestuurlijk toezicht in Brabant bestaat uit;

I interbestuurlijk toezicht sturen wij aan het college van burgemeester

IDe provincie houdt interbestuurlijk toezicht op de taakuitvoering door

Ien wethouders met het verzoek de gemeenteraad in het kader

I SystemQtisch toozkht

Ivan zijn controlerende rol te informeren. Daarna kunt u als

IWe controleren op de zes genoemde toezichtgebieden of de

Igemeenten. Dit toezicht wordt in beginsel gelegd bij de bestuurslaag

Igemeenteraadsleden hierover het gesprek met uw college van

] Brabantse gemeenten aan de wettelijke eisen voldoen. De uitkomsten |

I burgemeester en wethouders aangaan.

Idelen wij met de gemeenten en publiceren wij in doshboords en

Idie één niveau hoger ligt. Het interbestuurlijk toezicht houdt in dot
Iwij met specialistische vakkennis beoordelen of gemeenten hun
I taken uitvoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving. Dit

Ioverzichtskaartjes via brabant.nl/ibt. Zo kunt u als raadslid in één

Itoezicht noemen wij het verticaal toezicht en wordt uitgeoefend

IMet onze bevindingen en aanbevelingen willen wij eraan bijdragen

Ioogopslag zien hoe uw gemeente ervoor staat.

Idat u op basis van betrouwbare en begrijpelijke informatie

ITer illustratie is onze werkwijze van het systematisch toezicht

Iop de volgende zes gebieden: archief- en informatiebeheer,

Iweloverwogen uitspraken kunt doen over de taakuitvoering door

Iweergegeven In een factsheet (zie bijlage 1). Een voo rbeeld van

Iuw gemeente. De raad kan dus bij de horizontale controle de

Ionze bovengenoemde dashboards vindt u in bijlage 2.

I financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg,
Iomgevingsrecht en ruimtelijke ordening.

IROI gemeenteraad
IEen van de rollen van de gemeenteraad is de controlerende taak op
I het college van burgemeester en wethouders. De raad controleert

I bevindingen van het verticaal toezicht gebruiken.
IOp die manier kunnen we elkaar aanvullen en versterken.

I Thema-onderzoeken en 'reality checks'
IMet thema-onderzoeken en 'reality checks' stellen wij vast of

Interbestuurttjk
toezicht

Ide ink>rmatie die we von een gemeente hebben ontvangen,
Iovereenkomt met de werkelijkheid. De gemeente ontvangt een

] immers of het college de taken goed uitoefent. Dit noemen we de

I inspectierapport met eventuele verbeterpunten, dat ook met de

I horizontale controle. Ais raad controleert u primair of het door

Igemeente wordt besproken. De onderwerpen van de thema-

1 u uitgezette beleid door het college op de juiste manier wordt

Ionderzoeken bepalen we veelal in overleg met vertegenwoordigers

Iuitgevoerd binnen de door u gestelde randvoorwaarden.

Ivan de gemeenten.

I Verticaal toezicht en horizontale controle

I Proventio on voorlichting

I Er is een belangrijk verschil tussen het verticaal toezicht door

iMet factsheets, handreikingen, voorlichtingsbijeenkomsten

I de provincie en de horizontale controle door de raad. Waar de

Ien onderzoeksrapporten ondersteunen wij de gemeenten

I provincie slechts naar de wettelijke taakuitvoering door het college

I bij de uitvoering van hun taken. Meer informatie vindt u op

I kijkt, is de controlerende rol van de raad breder. De raad heeft

Iwww.brabant.nl/ibt.

I naast zijn controlerende rol ook een rol als volksvertegenwoordiging
I waarbij politieke overwegingen een rol spelen. Het interbestuurlijk

I * Bij het financieel toezicht delen wij onze bevindingen rechtstreeks

I toezicht daarentegen toetst aan de wetgeving, is specialis tisch en is

I aan de raad mee (met een afschrift aan het college van B&W), omdat|

I onafhankelijk van politieke overwegingen.

I de raad het orgaan is dat verantwoordelijk is voor het vaststellen van
I de gemeentebegroting en jaarrekening.

iMeer informatie
IOns beleid is vastgelegd in een beleidsplan en in jaarlijkse
I uitvoeringsprogramma's. Meer Informatie over hel interbestuurlijk
I toezicht op de Brabantse wijze vindt u op: www.brobant.nl/ibt

Samen werken aan een sterk openbaar bestuur
Door toezicht te houden op gemeenten droogt de provincie bij aan een sterk openbaar bestuur en een bestendig en veilig Brabant voor ons oHe moal.
Interbestuuriijk toezicht is een wettelijke taak. We versterken het functioneren van lokale overheden en controleren of zij hun token uitvoeren volgens de wet.
Respectvoor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt.

gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen. De
grondgebied structuurvisies en actuele bestemmingsplannen (minder

FinonciMi toezicht

Archief- en informcrtiebeheer
Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn

Financieel toezicht helpt bij het bevorderen van een

essentieel voor goed bestuur. Uiterlijk 15 juli informeert het

gezonde financiële positie van gemeenten en

college van B&W de gemeenteraad met een rapportage

gemeenschappelijke regelingen. De jaarrekening en de

over het archief* en informatiebeheer. Uiterlijk 15 oktober infórmeren

begroting dienen respectievelijk vóór 15 juli en 15 november aan

wij het college of het verslag voldoet aan de inhoudelijke eisen,

de provincie te worden toegezonden. We beoordelen of de

gebaseerd op de voorschriften uit de Archiefwet. We toetsen of het

verkregen informatie voldoet aon de wettelijk vastgestelde criteria.

college adequate verbeterpunten voorstelt bij door hen zelf

Wij sturen vóór 1 januari een brief waarin staat of er sprake Is van

geconstateerde tekortkomingen. Wij verzoeken het college de

repressief of preventief toezicht. Als de begroting uitgebreid

gemeenteraad te informeren.

onderzocht is, ontvangt de gemeente uiterlijk 1 mo art een brief met
opmerkir^en. Wij delen onze bevindingen met de raad (met een
afschrift aan het college van B&W), omdat uiteindelijk de raad
verantwoordelijk Is voor het vaststellen van begroting en
jaarrekening.

Omgevingsrechf
veilige en gezonde leefomgeving. Periodiek stelt het college

De overheid stelt plannen op om de ruimte te verdelen en
Wet ruimtelijke ordening stelt dat gemeenten voor het hele

Waar houden we toezicht op?

Omgevingsrecht richt zich op het bewerkstelligen van een

Ruimtalijice ordening

tweejaarlijkse monitor houden wij toezicht op de stand van zaken.
Wij informeren het college van B&W over de bevindingen. Wij
verzoeken het college de gemeenteraad te informeren

w

Monumentanzorg

|

Het toezicht op de monumentenzorg richt zich op de wijze I
waarop de gemeenten hun taken op het gebied van het

I

beschermen en onderhouden van archeologie,
cultuurhistorie en monumentenzorg uitvoeren. Als deze taken niet
goed worden uitgevoerd, Is het risico dat onroerend cultureel
erfgoed verloren gaat. Een van de wettelijke eisen is dot gemeentan
een commissie instellen die adviseert over omgevingsvergunningen.
Wij monitoren of gemeenten een dergelijke commissie hebben

%

ingesteld en altijd consulteert. Voor 1 m ei vragen wij gemeenten ons

van 6&W een beleidsplan Handhaving vast. Jaarlijks stelt
het college vóór 1 f ebruari een Uitvoeringsprogramma handhaving

Huiivetting vargunninghoudart

vast en vóór 1 mei een evaluatieverslag. Uiterlijk 1 okt ober

leder half jaar stelt de rijksoverheid voor alle gemeenten

informeren wij het college of de documenten inhoudelijk aan de

vast hoeveel vergunninghouders zij moeten huisvesten.

eisen uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Tijdige reaiisotie is van belang voor het optimaal kunnen

voldoen. Wij verzoeken het college de gemeenteraad te informeren.

don 10 jaar oud) moeten hebben vastgesteld. Met een

te informeren over de stand van zaken. UiteHijk 1 okt ober
informeren wij het college van B&W over de bevindingen. Wij
verzoeken het college de gemeenteraad te informeren.

blijven benutten van de cenh-ole opvangcentra. De provincie ziet
erop toe dot gemeenten hun taakstelling naleven. Uiterlijk 1 m aart
en 1 augustus informeren wij het college van B&W over onze
bevindingen. Wij verzoeken het college de gemeenteraad te

Contact
1/

Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/ibt
Met vragen kunt u terecht bij de afdeling interbestuuriijk

•• Toezicht via 073-0808201

@

of vlo ibtObrabanl.nl

Hoe werken wij?
Toezicht is meer don alleen sanctionerend optreden en daarom passen we meerdere strategieën toe om naleving van wet- en regelgeving te bewerkstelligen. Dit betekent dat onze nalevingsstrotegie een mix is van een preventiestrategie,
gericht op spontane naleving van wet- en regelgeving, en een handhavingstrotegie, die het traditionele toezicht en het sanctioneren van overtredingen omvat.

Geven van voorlichting,

Jaarlijks terugkerend toezicht waarin wij

Onderzoek binnen een toezicht

Verdiepend onderzoek bij

Behandelen signalen en

beschrijven van best practices

beoordelen of de organisatie voldoet

gebied hoe het bij meerdere

een organisatie, met ols doel

klachten over uitvoering

en benchmarking

aan de gestelde eisen. Een keer per

organisaties stoot met een specifiek

vaststellen of de informatie

door gemeenten van

jaar publiceren wij de uitkomsten van

onderwerp.

die wij op papier hebben

medebewindstaken.

het systematisch to ezicht in de vorm van

gekregen overeenkomt met de

kleurenkaartjes per toezichtgebied en

werkelijkheid.

dashboards per gemeente.

Interventieproees interbestuurlijk toezicht
SancHe
Er zij n verschillende aanleidingen voor het opstarten van een interventieproces. Het kon een gevolg zijn van de resultaten van het systematisch toezicht of een uitgevoerde reality check of thema-onderzoek.
Maar ook berichten in de medio of meldingen (klachten) van burgers of bedrijven kunnen voor ons een aanleiding zijn om het interventieproces op te starten.

Fase 6
Fase 5

Fose4
Fase 3B
Fase 3A
Fase 2
Fase 1

Valideren

Signaleren

Activiteit

Activiteit
Signaleren, informatie

Informatie opvragen en
valideren, hoor/wederhoor

verzamelen en beoordelen

en beoordelen

Overstap in geval van

Afweging

Vermoeden tekortkoming

beoordeling weegfactoren
en mogelijke
verschoonbaarheid
Overstap in geval van
Vastgestelde tekortkoming

Actief Toezicht
Activiteit
Afspraken maken en
bewaken, beoordelen,
opheffen tekortkoming
Afweging
beoordeling weegfactoren
en mogelijke
verschoonmbaarheid
Overstep in geval van
Tekortkoming niet
voldoende opgeheven

Verlenging
Actief Toezicht
Activiteit
Afspraken maken in
bestuurlijk overleg en
bewaking
A^veging
beoordding weegfactoren
en mogelijke
verschoonbaarheid
Overstap in geval van
Tekortkoming niet
voldoende opgeheven

Vooraankoniging
interventie
Activiteit
Waarschuwingsbrief
voorafgaand aan
definitief besluit en
openbaarmaking, besturlijk

Interventie besluit met
laatste termijn
Activiteit

Interventie
Activiteit
Uitvoeren interventie
maatregelen.

Besluit tot interventie en
openbaarmaking
Overstop in geval van
Tekortkoming niet
voldoende opgeheven

overleg met afspraken
maken en bewaken
Afweging
beoordeling weegfactoren
en mogelijke
verschoonbaarheid
Overstop in geval van
Tekortkoming niet
voldoende opgeheven

Weegfactoren
• ernst gevolgen (risico's) van de tekortkoming
• omvang van de tekortkoming
• incidentele tekortkoming of herhaalde tekortkoming
• zelf treffen afdoende maatregelen om t ekortkoming
te verhelpen en herhaling te voorkomen

Bijlage 2: Voorbeeld doshboord

