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De provincie oefent op de gebieden archief- en informatiebeheer, financieel
toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en
ruimtelijke ordening toezicht uit op de Brabantse gemeenten, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen. Via deze brief brengen we u op de hoogte van
de resultaten van het systematisch toezicht in 2019.
U bent ondertussen van ons gewend dat we aan het eind van het jaar een
overzicht publiceren met de resultaten van het systematisch toezicht van dat jaar.
De gegevens die hieronder gepresenteerd worden, hebben betrekking op 2019.
Het resultaat bij Financieel toezicht gaat dus over de begroting 2019. Bij
Huisvesting vergunninghouders presenteren we de resultaten met peildatum 1
juli 2019.
In 2018 slaagden we er niet in om voor alle gemeenten een oordeel te geven
over de monumentenzorg. Dit jaar hebben we kunnen vaststellen dat alle
Brabantse gemeenten voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de
gemeentelijke monumentencommissies.
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Dashboard interbestuurlijk toezicht 2018
Voor uw gemeente zagen de resultaten in 2019 er als volgt uit:
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In de bijlage vindt u voor ieder toezichtgebied de resultaten van alle Brabantse
gemeenten in 2019 geprojecteerd op zes kaartjes.
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Informeren gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de horizontale verantwoording
binnen een gemeente. Als de raad zijn controlerende rol goed uitvoert, kan
interbestuurlijk toezicht meer sober en op afstand plaatsvinden. Daarvoor is het
van belang dat u de gemeenteraad op de juiste momenten informeert. Daarom
adviseren we u de raad te informeren over de inhoud van deze brief.
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Publicatie toezichtresultaten
In januari 2020 zullen wij de resultaten van het systematisch toezicht actief
publiceren op onze website. Hierbij gaat het zowel om de individuele
dashboards per gemeente als om de zes overzichtskaarten die u als bijlage bij
deze brief vindt.
Tot slot
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Koch van de
afdeling Interbestuurlijk Toezicht. Hij is op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 20 78.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Drs. R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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