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Geachte bestuurders,

U w kenmerk

Contactpersoon

O p 1 8 april 201 7 stelden wij het Jaarverslag Interbestuurlijk

Toezicht 2016 vast.

Hierin beschrijven we in welke mate we de doelstellingen uit het
Uitvoeringsprogramma

Interbestuurlijk

Toezicht 20h

hebben gehaald. Het is het

eerste verslag op basis van het Beleidskader Interbestuurlijk
201

I.J.H. (Ingmar) Koch
Telefoon

Toezicht 2016

-

(073) 681 2 0 78
Email
ikoch@brabant.nl

.

Bijlage(n)
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Interbestuurlijk toezicht
De provincie Noord-Brabant oefent op verschillende terreinen interbestuurlijk
toezicht uit op gemeenten en waterschappen en draagt zo bij aan een sterk
openbaar bestuur en een bestendig en veilig Brabant voor ons allemaal. Met
interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden
krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren.
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het
uitgangspunt. Het is ons doel om het functioneren van lokale overheden te
versterken, zodat burgers kunnen vertrouwen op de overheid.
Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak. Toezicht is meer dan alleen
handhaven en daarom passen we meerdere strategieën toe om naleving van
wet- en regelgeving te bewerkstelligen. Dit betekent dat onze nalevingsstrategie
een mix is van: preventie en voorlichting, systematisch toezicht, reality-checks en
thema-onderzoeken. In ons Beleidskader Interbestuurlijk
is hier meer over te lezen.

Toezicht 2016

-

2019

Provincie Noord-Brabant

Resultaten in 2016

Datum

Een van de uitgangspunten van het Beleidskader is dat we ieder jaar bij iedere

1 mei 2 0 1 7

organisatie voor alle toezichtgebieden zullen vaststellen of ze voldoen,

Ons kenmerk

gedeeltelijk voldoen of niet voldoen. Hierbij streven we ernaar dat we aan het

C2203602/4176750

eind van 2 0 1 9 geen enkele organisatie als "voldoet niet" hoeven te beoordelen.
In het jaarverslag publiceren we dit jaar alleen de Brabantbrede resultaten. W e
gaan niet in op de resultaten van individuele organisaties. Voor 2 0 1 6 ziet de
totaalscore er als volgt uit:

Totaalscore Interbestuurslijk toezicht 2016
" Voldoet
«

Voldoet gedeeltelijk

i Voldoet niet

17*

36*

In het jaarverslag worden ook de resultaten per toezichtgebied weergegeven en
nader toegelicht.
Naast het jaarlijks terugkerende systematisch toezicht waar bovenstaande
grafiek op gebaseerd is, hebben we aanvullend nog op elf thema's activiteiten
uitgevoerd. De resultaten daarvan worden in hoofdstuk 4 van het verslag
beschreven.
Tenslotte kunnen we constateren dat ons toezicht bijdraagt aan beter
presterende lokale overheden en een gezonde en veilige leefomgeving. Zo
hebben onze interventies ertoe geleid dat in het afgelopen half jaar 7
gemeenten achterstanden in de huisvesting van vergunninghouders hebben
ingehaald. Een ander voorbeeld is dat 12 risicovolle situaties van o.a. LPGtankstations nabij scholen, woningen of zorginstellingen worden aangepakt. En
1 gemeente heeft haar begroting voor 2 0 1 7 aangepast naar aanleiding van
toezicht.
Ons toezicht heeft ook een sterke preventieve werking. W e interveniëren niet
alleen bij geconstateerde tekortkomingen, maar geven ook voorlichting aan de
lokale overheden om te voorkomen dat er tekortkomingen ontstaan. Het rapport
over de archivering van de geluids- en video-opnamen van raadsvergaderingen
dat we dit jaar publiceerden, is daar een voorbeeld van.
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Infographic

Datum

In de bijlage vindt u een infographic waarin de belangrijkste resultaten van het

1 mei 2 0 1 7

toezicht in 2 0 1 6 zijn weergegeven. Het volledige jaarverslag kunt u vinden op

Ons kenmerk

www.brabant.nl/ibt.

C2203602/4176750

Mocht u nog vragen hebben over het jaarverslag of het interbestuurlijk toezicht
in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de heer Koch. Zijn
contactgegevens vindt u in de rechtermarge.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

M w . drs. E. Breebaart,
hoofd Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Door toezicht te houden op gemeenten en waterschappen draagt de provincie bij
aan een sterk openbaar bestuur en een bestendig en veilig Brabant voor ons

voldoet
niet^
17"/..

allemaal. Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak. We versterken het functioneren van lokale overheden en controleren of zij hun taken uitvoeren volgens de wet.
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt. De provincie Noord-Brabant oefende in 2 0 1 6 op zes terreinen toezicht uit:

|47"

archief- en informatiebeheer, financiën, huisvesting vergunninghouders, monumenten-

voldoet

zorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.
Meer i nfornnatie vindt u o p www.brabant.nl/ibt.

1^=1

voldoet
gedeeltelijk

Financieel toezicht

Archief- en informatiebeheer

| Repressief o p basis van beg roting 2 0 1 7
| Repressief o p basis van meerjarenraming
| Repressief na interventie
Preventief in verband met overschrijden inzs dterm
Preventief in verband met overschrijden inzs dterm
Preventief
b a n d met h
miv 2 0 1 9

miv 2 0 1 7
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Bij meer dan de helft van de door ons onderzochte gemeenten was onduidelijk
of de audio- of video-opnamen van de raadsvergaderingen beschouwd moeten
worden als de officiële raadsverslagen.

Huisvesting vergunninghouders

Monumentenzorg
4162
6 1 8

335
I Geplaatst
Achterstand

2367

i Totale taakstelling

,

/ŕ
959

964

^

^

3

0

2510

7

6

2 0 9 2

Onvoldoer
in d o monumontencomi

5

2535

r—4i8

2 0 5 8
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In 2 0 1 ó steeg de totale taakstelling voor Brabantse g emeenten met bijna
2 5 / ū , maar de totale achterstand bleef g elijk op 1 7 z o van de taakstelling.
Er zijn dus weer meer verg unning houders g ehuisvest.
Het aantal g emeenten met achterstanden is echter wel g roter g eworden

Omgevingsrecht

Een groot deel van de Brabantse g emeenten past de regels voor de risico's van
gevaarlijke stoffen onvoldoende toe in de bestemmingsplannen. In 4 8 van de
1 8 0 onderzochte bestemming splannen was externe veilig heid op alle onderde
len g oed opg enomen. Bij de overige bestemming splannen was er sprake van
een of meerdere tekortkoming en.

De meeste Brabantse g emeenten hebben een commissie conform de wettelij
ke voorschriften ing esteld, die ook altijd g eraadpleeg d is. Bij zes g emeenten
bleek de deskundigheid van de leden van de monumentencommissie niet
afdoende. Vier g emeenten voldeden niet, omdat ze helemaal g een commis
sie hadden ing esteld, er collegeleden in de commissie zaten of cruciale
deskundigheid ontbrak in de commissie.

Ruimtelijke Ordening

ml

j bijna alle Brabantse g emeenten voldoen de bestemmingsplannen,
beheersverordeningen en structuurvisies g rotendeels of helemaal aan de Wet
ruimtelijke ordening .

