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 Was:  

 “verticaal” toezicht met vele toezichthouders 

 

 Wordt:  

  “horizontale” controle tussen college en gemeenteraad met 

       primair de provincie en rijksonderdelen voor specifieke 

       wetten op afstand 

 



 

 Horizontale controle = Gemeenteraad gaat college 

controleren op de uitvoering van de medebewindstaken 

 

1.  door het controleren van door het college aan      

      te leveren informatie (in een vast format) 

 

2.  door het college aan te spreken op signalen  

     uit de gemeente (regulier en ad hoc) 

 



 Wat is hier voor nodig? 

 

• Informatie van het college/uit de organisatie om de 
gemeenteraad een oordeel te kunnen laten vellen en om de 
te kunnen informeren  
(bij voorkeur op natuurlijk moment aan te leveren met 
begroting of jaarrekening) 

 

• Informatie van “buiten” zodat raadsleden signalen kunnen 
vertalen 

 



 Hoe moet de informatie van het college/uit de organisatie 
vertaald worden? 

 

 Middels een stoplicht model 

 

 Groen; alles goed geen vervolgacties 

 Oranje; niet alles goed, vinger aan de pols, vervolgafspraken 
maken 

 Rood: fout; gesprek tussen gemeenteraad en college, afspraken 
maken voor herstel 

 

 Los van dit alles: Toezichthouders beoordelen informatie ook en 
behouden het recht zelf te interveniëren en zo nodig stappen te 
ondernemen variërend van extra informatie opvragen, 
gesprekken aangaan tot ultiem ingrijpen en spelen een rol als de 
gemeenteraad en het college er niet uitkomen. 

 



 Welke gebieden heeft de Provincie Zuid-Holland 

aangewezen? 

 

• Financiën 

• Ruimtelijke Ordening 

• Omgevingsrecht (Toezicht, handhaving, vergunningverlening, 
milieu, bouwen en wonen 

• Externe veiligheid 

• Archief 

• Huisvesting verblijfsgerechtigden 

  

• Op basis van sober, selectief en risicogericht 

 



 Hoe moet de informatie worden aangeleverd waarvoor de 

provincie de toezichthouder is? 

  

 Op door de provincie specifiek aangegeven vragen moet 
antwoord worden gegeven. 

 Vragen worden opgenomen in de bestuursovereenkomst 

  

 In 2013 verzamelt de provincie nog zelf de gegevens 

 In 2014 moeten de gemeenten aanleveren 

  

 Nota Bene: 

 Provincies mogen eigen accenten leggen. 

 



 Provincie en Landelijk 

   

 Naast de voor de provincie Zuid-Holland geldende afspraken 
tussen provincie en gemeente verwoord in de 
bestuursovereenkomst is er “waar staat je gemeente” van KING 

  

 Waar staat je gemeente is breder en landelijk inzetbaar.  

  

 In de toekomst is ‘waar staat je gemeente’ het instrument waar 
informatie voor die wetten waar de provincie niet de 
toezichthouder is verzameld kan en mogelijk moet worden. 



 Wat vraagt dit alles van gemeenteraad en college? 

  

 Raad 

• Inzet  

• Uitbreiding van gebied waarop de controlerende rol van 
toepassing is 

• Verdieping in materie 

• Bekwamen in taak van “controleur” 

• Werkwijzen bepalen om te komen tot het vergaren of 
laten vergaren van informatie van buiten de organisatie 

• Keuzes maken in werkwijze (bij voorbeeld rol 
auditcommissie) 

 

 College 

• Informatieverstrekking 

 



 Hoe verder in Capelle aan den IJssel 

  

 2013  

• Raadsleden informeren en meenemen in proces en 

  informeren over nieuw taakveld meenemen in de invulling van 
de controle, mogelijk ontwikkelen van protocol 

• Gebruiken als jaar om zaken op orde te krijgen qua processen en 
het maken van keuzes in de werkwijze (intern overleg, kijken naar 
inpasbaarheid in P en C cyclus) 

• Eerste ervaring op doen met horizontaal controle 

 

 2014 

• Nieuwe raad intensief meenemen in deze taak en het inbedden 
in het raadswerk 

 

 

 


