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Betreft: Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 201 8
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet inzake de

1216349/1216874

Uw kenmerk

actieve informatieplicht, stellen wij u op de hoogte van het volgende.
Eén van de thema’s in 'Beleid Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 20!8202! 'is een actieve transparantie van het toezicht, waaronder
openbaarheid van de toezichtresultaten. Met de publicatie van het
Jaarverslag 2018 en de beoordelingsresultaten van de gemeenten op
onze website willen wij hieraan, net als de vorige twee jaar uitvoering
geven.
Jaarverslag IBT 2018
In bijgaand Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht schetsen wij welke
trends en ontwikkelingen wij bij de uitvoering van het toezicht in de
vier risicodomeinen Financiën, Informatiebeheer, Omgeving en
Huisvesting verblijfgerechtigden bij de gemeenten, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen in 201 8 zagen. Achterin het Jaarverslag
is een tabel opgenomen, waarin de prestaties per gemeente en per
risicodomein over de jaren 2016, 2017 en 2018 overzichtelijk worden
gepresenteerd.
Actieve publicatie van de beoordelingen van de gemeenten over 20!8
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Naast de publicatie van de Jaarverslagen publiceren wij jaarlijks onze
beoordelingen van de gemeenten op de vier risicodomeinen op een
kaart van de provincie. Met de zogenaamde ‘verkeerslichtkleuren’ is op
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de kaart aangegeven hoe de gemeenten in 201 8 werden beoordeeld. Bij
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het aanklikken van een gemeente wordt een korte tekst met uitleg
zichtbaar, zie www.noord-holland.ni/ibt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

C.J. Loggen
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