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Geachte Raad,
Bijgaand ontvangt u de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) over 2017. De rapportage
IBT is een rapportage van de provincie Zuid-Holland, waarin zij verslag doet over de uitkomsten
van het uitgevoerde IBT op de zestig Zuid-Hollandse gemeenten. In lijn met de bestuurlijke
afspraken heeft de gemeenteraad van Voorschoten haar gemeentelijke Rapportage IBT
vastgesteld en deze, als onderdeel van de jaarrekening 2017, verzonden aan de provincie. De
gemeenten gaven hierin hun oordeel over de staat van de domeinen financiën, ruimtelijke
ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting
vergunninghouders. De provincie beoordeelde de informatie en verwerkte deze in de provinciale
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2017 met een totaalbeeld van de prestaties van alle
60 Zuid-Hollandse gemeenten.
In de rapportage wordt per gemeente ieder domein beoordeeld met groen, oranje of rood. De
gemeente Voorschoten scoort op twee domeinen ‘oranje’ en op vier domeinen ‘groen’ in de
Rapportage IBT 2017. De gemeente Voorschoten scoort ‘groen’ op de domeinen financiën,
ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en monumentenzorg en scoort ‘oranje’ op de domeinen
informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders.
In de Rapportage IBT 2016 scoorde de gemeente Voorschoten op het domein financiën ‘rood’.
Dit was het gevolg van een niet sluitende begroting van de gemeente Voorschoten, waardoor de
gemeente Voorschoten ook onder preventief toezicht van de provincie is komen te staan. Op de
domeinen Ruimtelijke Ordening en Informatie- en archiefbeheer scoorde de gemeente
Voorschoten ‘oranje’ in de rapportage over 2016.
Ten opzichte van 2016 is dus met name op het domein financiën een duidelijke verbetering
zichtbaar. Daar tegenover staan wel een verslechtering van de score op het domein huisvesting
vergunninghouders (van ‘groen’ naar ‘oranje’) en een gelijkblijvende ‘oranje’ score op het
domein informatie- en archiefbeheer.
Voor het domein huisvesting vergunninghouders komt dit doordat de gemeente sinds 1 januari
2018 achter loopt. De achterstand per 31 december 2017 is 1 vergunninghouder. Een jaar
eerder had Voorschoten een voorsprong van 3 vergunninghouders. Op 31 december 2017
bevindt de gemeente zich op de bestuurlijke inventieladder in de fase “signaleren” (in de vorige
IBT rapportage stond de gemeente niet op de interventieladder). In de periode 1 september tot
en met 31 december 2018 moeten nog 26 statushouders worden gehuisvest. Daarover vindt in
november overleg plaats met de provincie over deze problematiek. Verder zijn de gesprekken
gaande met alle betrokken partijen, onder meer de woningbouwcorporaties, om
oplossingsmogelijkheden voor deze problematiek te onderzoeken.
Voor het domein informatie- en archiefbeheer is de score nog ‘oranje’ omdat zowel voor de
gemeente Wassenaar als Voorschoten de stap vaststellen van het zgn. “substitutiebesluit” nog
niet is genomen. Het vaststellen van dit besluit staat voor zowel Wassenaar als Voorschoten nog
dit jaar op de rol. Dit is nog de enige stap die gezet moet worden voordat we, volgens afspraak
met de gemeentearchivaris, kunnen overgaan naar de score “groen” alle andere aanbevelingen

van de gemeentearchivaris zijn of al overgenomen of worden op korte termijn overgenomen. Dit
zou betekend dat we volgend jaar naar verwachting naar de score ‘groen’ gaan.

Indien geconstateerd wordt dat er ontwikkelingen zijn en/of op deze onderwerpen aanvullende
besluitvorming nodig is door de gemeenteraad, dan zullen wij daarover op een later moment bij
u terug komen.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
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