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Geacht college,
Vanuit onze rol als interbestuurlijk toezichthouder sturen wij u hierbij het totaalbeeld
interbestuurlijk toezicht (IBT) van uw gemeente. In onze vergadering van 16 april 2019
hebben we de totaalbeelden 2019 van alle gemeenten in Overijssel vastgesteld.
Ons beeld over uw gemeente
De kleur van het totaalbeeld van Raalte is dit jaar groen.
Ons beeld is dat uw gemeente haar wettelijke taken op alle provinciale toezichtdomeinen goed
op orde heeft.
Toezichtregime
Per domein hebben wij de kleuren groen toegekend. De toezichtintensiteit op deze domeinen
is laag. Dit betekent dat we als toezichthouder op afstand blijven.
Het totaalbeeld bestaat uit de oordelen van de verschillende domeinen
Het totaalbeeld is opgebouwd uit de domeinen waarop de provincie toezicht houdt. Dit zijn de
domeinen financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke
ordening), informatie- & archiefbeheer (Archiefwet) en huisvesting statushouders. Per domein
leest u hoe wij uw taakuitvoering beoordelen en welke toezichtregimes daaruit volgen. Wij
hebben de teksten (ambtelijk) met u besproken.
Voor het domein Monumenten is er sprake van een overgangsproces. Dit domein wordt
volgend jaar als volwaardig domein getoetst en is dan mede de basis voor het totaalbeeld. De
voorbereidingen hiervoor zijn samen met de gemeenten opgepakt.
De basis van het beeld is het toezichtkader
Het totaalbeeld is opgesteld op basis van het IBT-kader. Hiervoor verwijzen wij naar onze
provinciale website (https://www.overijssel.nl/bestuur/kwaliteit-openbaar/interbestuurlijk/),
waar ook de totaalbeelden worden gepubliceerd. We hebben ook achtergrondinformatie
bijgevoegd over onze werkwijze en ontwikkelingen op de domeinen.
Tot slot
Een belangrijk uitgangspunt van het interbestuurlijk toezicht is versterking van de horizontale
verantwoording tussen uw college en de gemeenteraad. Wij adviseren u om uw gemeenteraad
in kennis te stellen van het totaalbeeld van uw gemeente. Wij informeren Provinciale Staten
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over de totaalbeelden. Via sociale media informeren wij geïnteresseerden. Het staat u
uiteraard vrij om zelf over dit totaalbeeld IBT te communiceren.
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Wilt u in uw correspondentie met de provincie Overijssel:
 één onderwerp per brief hanteren;
 het in deze brief opgenomen kenmerk vermelden.

