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Aanleiding
Van de Provincie Noord-Brabant (hierna: de Provincie) zijn twee brieven ontvangen ivm
interbestuurlijk toezicht. Beide brieven worden hierna toegelicht.
Kernboodschap
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.
De provincie hanteert 3 criteria: voldoet, voldoet gedeeltelijk, voldoet niet.
Hierna wordt kort ingegaan op de essentie van de twee brieven:
Brief aan college d.d. 3 december 2019 mbt Interbestuurlijk Toezicht 2019 (bijlage 1)
Voor 2019 trekt de provincie, samengevat, de conclusie dat Meierijstad voor 4 onderdelen (,
Huisvesting vergunninghouders, Monumentenzorg, Ruimtelijke ordening en Omgevingsrecht)
voldoet en voor 2 onderdelen (Financieel toezicht en Archief- en informatiebeheer) gedeeltelijk
voldoet. Bij het onderdeel planning (hierna) is voor deze twee onderdelen aangegeven hoe we er
nu voor staan c.q. wat we van plan zijn.
Onze insteek is dat Meierijstad voor alle onderdelen het oordeel “voldoet” verkrijgt in 2020.
Ter vergelijking zijn kaartjes met de resultaten op provinciaal niveau bijgevoegd (bijlage 2).

Brief aan college/gemeenteraden d.d. 5 december 2019 ivm “Evaluatie beleidskader
interbestuurlijk toezicht 2016-2019”(bijlage 3)
De Provincie heeft een evaluatie van het beleidskader uitgevoerd. Uit de evaluatie worden 5
conclusies getrokken:
1. Het huidige IBT beleidskader voldoet. De impact op de uitvoeringspraktijk van
toezichtontvangers is echter beperkt.
2. Gemeenten en Waterschappen zijn redelijk tevreden over de huidige opzet en werking
van het IBT, wel nodige ontwikkelpunten.
3. De belevingswereld van de provincie en gemeenten sluiten beperkt op elkaar aan.
4. Vanuit beide kanten is er behoefte aan een meer gezamenlijk proces en
meer lerend toezicht.
5. Communicatiestrategie uit het beleid werkt deels, maar vraagt om nuancering.
Het volledige evaluatierapport kunt u vinden op www.brabant.nl/ibt.
Wij herkennen de 5 conclusies.
De Provincie verwerkt deze conclusies in het concept Beleidskader Interbestuurlijk toezicht voor
2020 en verder. De Provincie verwacht dit nieuwe beleidskader begin 2020 vast te stellen.
Communicatie
Op het onderdeel Financieel Toezicht 2019 is al gereageerd naar de Provincie.
Ten aanzien van het onderdeel Archief-en informatiebeheer zijn we in overleg met de Provincie.
Participatie
De gemeente Meierijstad participeert in het interbestuurlijk toezicht van de Provincie.
Duurzaamheid
Door te voldoen aan het interbestuurlijk toezicht wordt de gemeentelijke bedrijfsvoering duurzaam
verbeterd.
Financiën
Financieel toezicht is een van de zes onderwerpen waarop toezicht wordt uitgeoefend. Zie hierna
het onderdeel planning.
Planning
Financieel Toezicht
Per brief van 20 februari 2019 heeft de Provincie de raad van de gemeente Meierijstad
geïnformeerd over de toezichtbevindingen ten aanzien van de begroting 2019.
In deze brief staat:
“Op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT 2016-2019 beoordelen wij uw begroting als
‘voldoet met kanttekeningen’. Uw gemeente krijgt de kleur ‘oranje’ op de kaart, die wij in april 2019
op onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht zullen publiceren.”
Onze reactie aan de Provincie (brief van 18 maart 2019) is vermeld op de lijst van ingekomen
stukken bij de raad van 6 juni 2019.
Per brief van 6 december 2019 heeft de Provincie de raad van de gemeente Meierijstad
geïnformeerd over de toezichtbevindingen ten aanzien van de begroting 2020 (bijlage 4).
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In deze brief staat:
“Op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT 2016-2019 beoordelen wij uw begroting als
‘Voldoet’. Uw gemeente krijgt de kleur ‘groen’ op de kaart, die wij in april 2020 op onze website
www.brabant.nl/financieeltoezicht zullen publiceren.”
Archief- en informatiebeheer
Per brief van 25 oktober 2019 heeft de Provincie ons geïnformeerd over het toezichtoordeel 2019
(bijlage 5).
In deze brief staat:
“Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 beoordelen we
uw gemeente voor wat betreft ons systematisch toezicht op het archief- en informatiebeheer als
voldoet gedeeltelijk.” Ten opzichte van 2018 een verbetering.
In dezelfde brief is vermeld wat we aanvullend moeten doen voor het oordeel “voldoet”.
Om in 2020 te gaan voldoen aan de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht wordt
intensief overlegt met de archiefinspectie, het BHIC en de Provincie. Er wordt een
meerjarenplanning gemaakt voor het bewerken van de archiefachterstanden (zowel digitaal als
analoog), met de daaraan verbonden kosten. Om te voldoen aan wet- en regelgeving zullen wij bij
de kadernota 2021 de hiervoor benodigde middelen opnemen en integraal afwegen.
Met deze acties verwachten wij voor 2020 het oordeel “voldoet” te krijgen.
Bijlage(n)
1. Brief Provincie aan college d.d. 3 december 2019 mbt Interbestuurlijk Toezicht 2019
2. Kaartjes provincie resultaten interbestuurlijk toezicht 2019
3. Brief Provincie aan college/gemeenteraden d.d. 5 december 2019 ivm “Evaluatie
beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019”
4. Brief Provincie aan raad d.d. 6 december 2019 mbt de begroting 2020.
5. Brief Provincie aan college d.d. 25 oktober 2019 mbt archief- en informatiebeheer 2019
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