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Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025

Uw kenmerk

Inleiding
De provincie heeft het beleid voor interbestuurlijk toezicht
geactualiseerd. De provincie houdt toezicht op financiën, informatie- en
archiefbeheer, omgevingsrecht en huisvesting statushouders. Het
‘Beleid Interbestuurlijk Toezicht 201 8-2021' loopt eind 2021 af.

Het ‘Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025’ is geactualiseerd en
aangepast aan recente wetgeving en afspraken.
Met het interbestuurlijk toezicht (IBT) draagt de provincie bij aan het
correct uitvoeren van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen
en gemeenschappelijke regelingen. Dit is belangrijk voor de inwoners.
Het correct uitvoeren van de wettelijke taken door gemeenten,
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen geeft burgers en
bedrijven vertrouwen in de overheid.
Met het toezicht op de risicodomeinen financiën, informatie- en
archiefbeheer, omgevingsrecht en huisvesting verblijfsgerechtigden
bevordert de provincie het streven naar een gezonde en veilige
leefomgeving voor mens en natuur en de daarvoor noodzakelijke
randvoorwaarden: goed informatiebeheer en goed financieel beheer.

Voor de toezichtdomeinen 'huisvesting verblijfsgerechtigden' en
‘financieel toezicht’ zijn er de komende jaren geen fundamentele
wijzigingen te verwachten. Voor het domein ‘informatie- en
archiefbeheer’ zijn de effecten van de veranderende wetgeving op de
werkwijze van het IBT nog niet bekend. We gaan voor deze domeinen in
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het beleid 2022-2025 daarom uit van de huidige situatie: het beleid
2022-2025 bestaat uit een actualisatie van het beleid 201 8-2021 aan
recente wetgeving en afspraken.

Volgens de huidige planning wordt medio 2022 de nieuwe
Omgevingswet van kracht. Deze is belangrijk voor het domein
‘omgevingsrecht’. Voor het domein omgevingsrecht gaan we ons
richten op die onderwerpen waar IBT ook daadwerkelijk kan handhaven,
indien gemeenten de wettelijke regels niet volgen. Denk hierbij aan het
voldoen aan wettelijke milieueisen en aan de wettelijke eisen die volgen
uit de nieuwe Omgevingswet. Dit is geen beleidswijziging in het
interbestuurlijk toezicht voor omgevingsrecht, maar meer focus op die
onderwerpen waar IBT omgevingsrecht handelingsperspectief heeft.

Het IBT brede toezicht willen we in het nieuwe beleid meer inhoud
geven. Tot nu toe hielden de toezichthouders voornamelijk toezicht per
domein, afzonderlijk van elkaar. Onderling zullen de domeinen meer
ervaringen uitwisselen, zodat er een totaalbeeld ontstaat wat betreft de
ontwikkelingen van een gemeente op de toezichtdomeinen.
De scores van gemeenten op de vier domeinen, waar interbestuurlijk
toezicht op wordt gehouden, kan een van de factoren zijn, die inzicht
geven in de bestuurskracht van een gemeente. De bestuurskracht wordt
echter door veel meer factoren bepaald, dan alleen de scores op de IBT
domeinen. De bestuurskracht van een gemeente heeft echter geen
invloed op de beoordeling, door IBT, van de taakuitvoering op de
domeinen zelf.

Tot slot

Het geactualiseerde beleid voor interbestuurlijk toezicht 2022-2025
maakt inzichtelijk, op basis van welk beleid de provincie het
interbestuurlijk toezicht, de komende jaren, gaat uitvoeren.
Het ‘Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025’ kunt u vinden op de
website www.noord-holland.nl/Bestuur/lnterbestuurliik_toezicht .
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