
Bestuurlijke bijeenkomst Vernieuwd Interbestuurlijk Toezicht Zuid-Holland 
2021  donderdag 15 juli 2021

Beste [Meneer/Mevrouw + Achternaam],

De provincie is begin dit jaar samen met de Zuid-Hollande gemeenten gestart het beleid voor 

interbestuurlijk toezicht (IBT) opnieuw vorm te geven. Uit de evaluatie van het IBT in 2020 kwam naar 

voren dat het IBT weliswaar naar behoren functioneert, maar efficiënter is in te richten en meer kan 

opleveren voor de gemeente. Samen met vertegenwoordigers van gemeenten gaan wij het IBT-beleid 

herzien. Dit willen we graag met u als bestuurders delen en bespreken. 

Graag nodig ik u uit voor een bestuurlijke bijeenkomst op 15 juli a.s. waarbij we de resultaten van deze 

gezamenlijke aanpak laten zien en met u van gedachten wisselen over het nieuwe IBT-beleid. Onderdelen 

hiervan zijn een nieuwe bestuursovereenkomst voor het IBT en een daaraan gekoppeld 

uitvoeringsprogramma. Dit najaar willen we met alle gemeenten een nieuwe bestuursovereenkomst 

ondertekenen als grondslag voor het nieuwe IBT-beleid in Zuid-Holland.

Meldt u aan voor de Bestuurlijke bijeenkomst IBT van 15 juli a.s.

De bestuurlijke bijeenkomst is een belangrijke stap in het IBT-proces om u als betrokken bestuurder te 

betrekken bij het nieuwe Zuid-Hollandse IBT. Deze bijeenkomst is de ideale gelegenheid om de dialoog 

aan te gaan. Graag beantwoorden wij uw vragen en vernemen wij uw mening en reactie op dit beleid.

Daarom nodigen wij u graag uit voor de bestuurlijke bijeenkomst IBT op donderdagmiddag 15 juli 

aanstaande, tussen 15 en 16.30 uur. 

Een kleine greep uit het programma (onder voorbehoud, het gedetailleerde programma volgt)

1. Inloop

2. Welkom door de dagvoorzitter (Marijke Roskam)

3. Woord van welkom en inleiding  door de commissaris van de koning (Jaap Smit)

4. Inleiding door de voorzitter van de  VZHG, de heer Klaas Tigelaar

5. In gesprek met u als deelnemer. 

Onder leiding van de dagvoorzitter kunt u vragen stellen aan een forum, waaraan ook beide 

inleiders deelnemen en met elkaar in gesprek gaan over het thema interbestuurlijk toezicht. 

6. Afsluiting 

Praktische informatie

Datum en tijd: Donderdag 15 juli 15:00 – 16:30 uur

Locatie: Link invoegen / link wordt nog gestuurd. 

Aanmelden: U kunt zich [hier] alvast aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging 

van deelname. 

Meer informatie: Enkele weken voor de bijeenkomst ontvangt u de concepttekst van de 

Bestuursovereenkomst IBT en het Uitvoeringsprogramma. 

Ik kijk uit naar uw deelname!

Met hartelijke groet,
Drs. J. Smit
Commissaris van de koning


