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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
In het kader van interbestuurlijk toezicht beoordeelt de Provincie Noord-Holland jaarlijks alle
gemeenten binnen de provincie op vier risicogebieden: Financiën, Informatiebeheer, Omgevingsrecht
en Huisvesting verblijfsgerechtigden (dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning). De
beoordeling kan zijn: rood (niet adequaat), geel (redelijk adequaat) of groen (adequaat).
Bijgevoegd vindt u het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2020. De beoordelingsresultaten zijn ook
teug te vinden de volgende link: www.noord-holland.nl/ibt.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 6 juli 2021.

Samenvatting
Als college geven we graag een korte toelichting op de vier domeinen waarop de provincie
beoordeeld.
Financiën
Binnen het interbestuurlijk toezicht kennen wij het verkeerslichtmodel: groen (op afstand, verkorte
analyse en geen verificatiegesprek), oranje (uitgebreide analyse en verificatiegesprek) en rood
(preventief toezicht). Bij de Provincie Noord-Holland is de regel ingesteld dat een gemeente maximaal
drie jaren achter elkaar op ‘groen’ kan staan. Na die drie jaren valt de gemeente terug in oranje en
wordt weer een uitgebreide analyse gemaakt en komt de toezichthouder langs voor een
verificatiegesprek. Wat betreft 2020 is Diemen daarom op oranje gezet. Het heeft dus niets te maken
met tijdig inleveren van de financiële documenten of de financiële positie.
Informatiebeheer
De gemeente Diemen heeft voor de uitvoering van de Archiefwet 2020 van de provincie de
beoordeling ‘redelijk adequaat’ gekregen (net als de andere Duo-organisaties). Deze beoordeling is
gelijk aan de beoordelingen van de afgelopen jaren.
In de beoordeling van 2019 heeft de provincie kritische opmerkingen geplaatst met betrekking tot het
digitale informatiebeheer. Er werden een aantal verbeterpunten genoemd. Deze verbeterpunten
golden voor alle Duo-organisaties. De provincie heeft gevraagd om concrete stappen om de
geconstateerde verbeterpunten aan te pakken. Daarom heeft de provincie de DUO-gemeenten onder
verscherpt toezicht geplaatst. Op vrijdag 13 november 2020 vond hierover een bestuurlijk overleg
plaats tussen de gedeputeerde Ilse Zaal en burgemeester Joyce Langenacker als vertegenwoordiger
van de Duo-organisaties.
Al in 2019 zijn er een aantal acties in gang gezet om het informatiebeheer te verbeteren. Er zijn een
‘Plan van aanpak verbetering archieven 2021-2023’ en een ‘Stappenplan’ opgesteld. Deze zijn door
het college goedgekeurd en er is budget beschikbaar gesteld. Vanaf voorjaar 2021 is het ‘Project
Archiefachterstanden’ van start gegaan. Een extern bureau verwerkt de achterstanden binnen en
buiten het zaaksysteem. Daarnaast is het Formatieplan van Team Interne Dienstverlening
geïmplementeerd. Dit heeft geresulteerd in het verschuiven van een aantal functies en uitbreiding van
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de formatie voor archivering. Ook is er een traject met de medewerkers archief geweest om tot een
efficiëntere manier van archivering te komen. Tenslotte heeft de gemeente Diemen het initiatief
genomen om een Programmamanager Zaakgericht Werken aan te stellen. De Programmamanager
heeft als opdracht om het digitaal zaakgericht werken naar een hoger niveau te tillen.
In de beoordeling van 2020 geeft de provincie aan verheugd te zijn met deze ontwikkelingen en er op
te vertrouwen dat ze zullen leiden tot een verbetering in het informatiebeheer. De provincie zal de
ontwikkelingen nauw blijven volgen en wil graag in 2021 opnieuw een bestuurlijk gesprek om de
ontwikkelingen te bespreken.
Omgevingsrecht
De provincie heeft naar aanleiding van voorgaande jaren, waarin de provincie heeft geoordeeld dat de
taken op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht adequaat door de gemeente Diemen
worden uitgevoerd, onze gemeente slechts onder beperkt toezicht geplaatst. De provincie heeft
aangegeven dat de aangeleverde informatie over het jaar 2020 wederom voldoet aan de voorwaarden
van volledigheid en actualiteit, derhalve hebben we het predicaat ‘adequaat’ gekregen.
Door de coronamaatregelen en de druk die vanwege de corona bij het toenmalige team Handhaving
en Openbare Orde & Veiligheid lag, was er voor 2020 uitstel verleend om de gegevens voor het jaar
2020 aan te leveren. Ook voor 2021 geldt dat er uitstel is gevraagd voor het aanleveren van de
gegevens (tot 1 oktober 2021). Niet alleen vanwege de coronamaatregelen, maar ook door de
reorganisatie Diemen 2022 moeten taken worden overgedragen en moest formatie worden geclaimd
om de gehele IBT-cyclus te kunnen vervaardigen.
Ten aanzien van in de beoordeling genoemde aanbevelingen kan worden opgemerkt dat wij in 2021
deze, voor zover mogelijk, zullen oppakken. In de informatie van het college van februari 2021 is
nader uitgelegd hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen.
Huisvesting verblijfsgerechtigden
De gemeente Diemen heeft over 2020 de beoordeling ‘redelijk adequaat’ gekregen wat betreft het
huisvesten van verblijfsgerechtigden. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een momentopname
waarbij wordt geput uit de gegevens van het COA. Deze momentopname betreft de stand op 1
januari. Per 1 januari 2020 waren er exclusief de taakstelling voor 2020 10 verblijfsgerechtigden te
huisvesten. Per 1 januari 2021 waren er exclusief de taakstelling voor 2021 7 verblijfsgerechtigden te
huisvesten. Tussen maart en juni 2020 heeft de huisvesting van statushouders stilgelegen als gevolg
van de coronamaatregelen. De gemeente Diemen heeft desondanks invulling kunnen geven aan de
taakstelling voor 2020. Op dit moment (28 juni 2021) wachten 12 verblijfsgerechtigden die aan
Diemen zijn toegewezen naar opgave van het COA op een woning. Omdat er tijd zit tussen de
huisvesting van verblijfsgerechtigden door de gemeente en registratie door het COA, loopt het COA
achter op de feitelijke situatie.
Op grond van de Huisvestingsverordening Diemen 2020 biedt de gemeente woonruimte aan
vergunninghouders via directe bemiddeling. Dat betekent dat vrijkomende sociale huurwoningen van
woningcorporaties kunnen worden aangeboden aan vergunninghouders zonder dat die woningen
eerst via WoningNet zijn aangeboden. De gemeente is daarbij vanzelfsprekend afhankelijk van het
vrijkomen van sociale huurwoningen.
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