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Rapportage IBT 2018

Geachte raad,
Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland de rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2018 aan
ons college (en in afschrift aan uw raad) toegestuurd. Graag informeren wij u nader over de
resultaten van Westland in de betreffende rapportage en eventueel benodigde vervolgstappen van
ons college.
Inleiding
In lijn met de Bestuursovereenkomst IBT heeft uw raad net als bij de overige gemeenten in ZuidHolland in 2019 de gemeentelijke Rapportage IBT over 2018 vastgesteld (door middel van de
jaarstukken 2018). Deze is verzonden aan de provincie.
De gemeenten gaven in de rapportage hun oordeel over de staat van de domeinen financiën,
ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en
huisvesting vergunninghouders. De provincie heeft deze informatie beoordeeld en verwerkt in de
provinciale Rapportage IBT over 2018 met een totaalbeeld van de prestaties van alle 52 ZuidHollandse gemeenten.
Beeld rapportage
De provincie geeft in de rapportage aan dat er op twee domeinen sprake is van een significante
verslechtering ten opzichte van 2017, t.w. financiën en huisvesting vergunninghouders. Voor wat
betreft het domein Financiën stelt de provincie dat steeds meer gemeenten moeite hebben om hun
begroting sluitend te krijgen als gevolg van onder meer de oplopende tekorten binnen het Sociaal
domein, de collegeakkoorden en de fluctuerende algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Ten aanzien van de huisvesting vergunninghouders stelt de provincie onder meer dat de groep
vergunninghouders verandert (van alleenstaanden naar hereniging van grote gezinnen) en dat
gemeenten - gezien de grote druk op de goedkope woningvoorraad - andere doelgroepen binnen
de gemeenten meer prioriteit lijken te geven bij de toewijzing van woningen, ten koste van de
vergunninghouders. Als gevolg hiervan is er ultimo 2018 sprake van achterstanden binnen dit
domein.
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Scores Westland
De bevindingen in de rapportage IBT van de provincie zijn in belangrijke mate in lijn met de
passages in de gemeentelijke jaarrekening over 2018. Voor de domeinen ruimtelijke ordening,
omgevingsrecht en monumentenzorg scoort Westland ‘groen’, waarmee wij voor deze domeinen
voldoen aan de gestelde criteria.
Voor de domeinen financiën en informatie- en archiefbeheer heeft onze gemeente een score
’oranje' genoteerd, waarbij wij aantekenen dat dit bij het informatie- en archiefbeheer geldt voor
het overgrote deel van de Zuid-Hollandse gemeenten.
Zoals in de jaarrekening 2018 van onze gemeente al is opgenomen, deelt de gemeente bij het
domein financiën niet de opvatting van de provincie over het niet-meerjarig sluitend zijn van de
begroting 2019-2023. De provincie is van mening dat de structurele lasten in de meerjarenraming
2019 nog niet volledig zijn gedekt door structurele baten, dit omdat de provincie de taakstelling
op de organisatie corrigeert op het saldo.
De gemeente heeft in de jaarrekening aangegeven dat ook over het verslagjaar 2018 de
taakstelling wederom volledig is gerealiseerd. De structurele verwerking is vervolgens
meegenomen in het proces VJN 2019 waarbij uitgangspunt was dat in de begroting 2020-2023 de
stelpost zou zijn ingevuld. Dit is inderdaad het geval en leidt waarschijnlijk voor de gemeente tot
de score groen, welke zichtbaar zal zijn bij de volgende rapportage over het IBT.
Voor het domein huisvesting vergunninghouders is de score voor onze gemeente in deze
rapportage ‘rood’ geworden. Onze gemeente had per 1 januari 2018 een achterstand en stond op
de zogenoemde interventieladder in de fase “informatie opvragen’’. Westland is op basis van de
situatie per 1 juli 2018 op de interventieladder in volgende fase van de interventieladder
geplaatst, namelijk ‘afspraken maken’. Hierbij hoort een score ‘rood’.
In de jaarrekening 2018 hebben wij toegelicht dat de druk op de woningmarkt groot was in 2018.
De mutatiegraad was laag en vooral in het segment betaalbaar. Het aanbieden van huisvesting
binnen de afgesproken termijn kon niet worden gerealiseerd.
In 2019 (zie ook hierna) is de taakstelling uiteindelijk wel gerealiseerd.
Vervolg
Wij hebben u in de op 12 november jl. door u vastgestelde ProRap al nader gerapporteerd over de
recente stand van zaken rondom de verschillende domeinen.
Voor de goede orde brengen wij hierbij nog even in herinnering wat wij over bovengenoemde
domeinen met een ‘oranje’ en ‘rode’ score in de ProRap hebben gemeld.
Financiën
In de begroting 2020-2023, zoals die eind september is gepresenteerd, is met inbegrip van de
financiële effecten van het dekkingsplan sprake van een structureel sluitend
meerjarenperspectief.
Archief- en informatiebeheer
Om het informatiebeheer van de niet overgebrachte archieven te verbeteren zijn de volgende
maatregelen genomen:
»
Er is gewerkt aan de kwaliteit van het informatiebeheer onder andere door het opschonen van
documenten en dossiers en het uitvoeren van controles. Op basis van kwaliteitscontroles in
het DMS is gebleken dat dossiers niet altijd van voldoende kwaliteit zijn. Hierover worden
gesprekken gevoerd met proceseigenaren om herstelacties te organiseren. Er is aandacht
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voor de constatering dat er bij teams weinig capaciteit is om de herstelwerkzaamheden te
verrichten.
»

Ook is gewerkt aan de archiefbewustwording in de volle breedte van de organisatie. Dit is een
punt dat structureel aandacht nodig heeft. Daarom wordt hieraan blijvend aandacht besteed.

«

In 2019 en 2020 vindt onderzoek plaats in de gemeentelijke applicaties. Zo krijgen we een
volledig overzicht van de archiefwaardige informatie in de (vak)applicaties om het bewaren en
vernietigen daar goed te kunnen organiseren.

»

Met ingang van 2020 start het project “Wegwerken achterstand overgebrachte gemeentelijke
archieven". In een periode van 4 jaar worden de analoge archieven bewerkt zodat deze aan de

*

eisen uit de Archiefwet '95 voldoen.
Duurzaam informatiebeheer zal op strategisch niveau de aandacht moeten hebben om
toekomstbestendig te kunnen zijn. Met het instellen van een strategisch informatie overleg
wordt een eerste stap in deze richting gezet.

Huisvesting verblijfsgerechtigden
Onze gemeente heeft jarenlang een achterstand gehad bij de realisatie van de taakstelling
vergunninghouders. De provincie heeft in februari jl. aangegeven dat, in het geval de gemeente
per 1 juli 2019 de achterstand van 1 januari 2019 niet zou hebben ingelopen en de taakstelling
van de eerste helft van 2019 niet zou worden gerealiseerd, de gemeente in de volgende fase van
de interventieladder geplaatst zou kunnen worden, namelijk “vooraankondiging juridische
interventie". De provincie heeft om een plan van aanpak gevraagd om de taakstelling te realiseren
om te voorkomen dat de gemeente in de volgende fase van de interventieladder zou worden
geplaatst. Het resultaat van het plan van aanpak is dat op 1 juli jl. de achterstand van de
taakstelling is weggewerkt en de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2019 is gehaald. Wij
verwachten de taakstelling voor de 2e helft van 2019 eveneens te realiseren.
Dit is voor de drie domeinen ook nu de actuele stand van zaken.
Ter aanvulling vermelden wij nog dat in de begroting 2020 een eenmalig bedrag is geraamd van
C 0,7 mln. voor het project 'Wegwerken achterstanden overgebracht gemeentelijk archief”, dit
mede op aangeven van de provincie in haar rol als toezichthouder.

Hoogachtend,
de secretaris,

C. Spindler
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