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VERZONDEN ~ 2 OKT. 2013 

bijlage 
betreft Interbestuurlijk toezicht "nieuwe stijl i i 

Geachte leden van de raad, 

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. 
Deze wet vormt de basis van de herziening van het interbestuurlijk toezicht: het toezicht van 
de ene bestuurslaag op de andere bestuurslaag. Het houden van interbestuurlijk toezicht is 
niet nieuw, maar vanaf 1 oktober 2012 is de wijze waarop toezicht wordt gehouden wel 
veranderd. Mogelijk bent u eerder hierover geïnformeerd tijdens één van de vier regionale 
informatiebijeenkomsten georganiseerd door de provincie Zuid-Holland, of heeft u hiervan 
kennis genomen via de ledenbrieven van de VNG (Lbr. 12/092 en 13/047). Ook als college 
willen wij u graag informeren over het interbestuurlijk toezicht "nieuwe stijl" en de huidige 
stand van zaken binnen de gemeente. 

Interbestuurlijk toezicht "nieuwe stijl" 
Met de herziening van het interbestuurlijk toezicht wordt de toezichthoudende rol van de 
gemeenteraad, als afgeleide van de rol van Rijk en provincie, versterkt. Concreet gaat dit 
betekenen dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de (kwaliteit van) uitvoering van 
medebewindstaken. Het is in eerste instantie niet aan het Rijk en de provincie, maar aan de 
gemeenteraad om via horizontale verantwoording zicht te houden op de uitoefening van 
medebewindstaken door het college. Het Rijk of de provincie treedt als toezichthouder pas 
achteraf op in tweede lijn als de eerste lijn tussen college en gemeenteraad niet leidt tot de 
gewenste uitvoering van de desbetreffende wettelijke medebewindstaak. 

Bestuursovereenkomst 
Naar aanleiding van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft de provincie een 
bestuursovereenkomst opgesteld waarmee de provincie beoogt afspraken te maken met de 
gemeente over het vernieuwde interbestuurlijk toezicht. Het college heeft de 
bestuursovereenkomst inmiddels ondertekend en verplicht zich daarmee om jaarlijks een 
paragraaf aan de jaarstukken toe te voegen - de zogeheten 'Staat van de gemeente' - waarin 
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toezichtinformatie is opgenomen over de uitvoering van medebewindstaken. Zowel de 
provincie als de gemeenteraad kunnen hiervan gebruik maken voor hun controlerende taak. 

In de 'Staat van de gemeente' wordt informatie verschaft over de stand van zaken met 
betrekking tot de taakbehartiging op de wettelijke domeinen financiën, ruimtelijke ordening, 
huisvesting verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht, externe veiligheid en archief- en 
informatiebeheer. Gebruik wordt gemaakt van een zogeheten stoplicht model waarmee in één 
oogopslag inzichtelijk wordt of de gemeente voldoet aan de gestelde toezichtcriteria. In 2014 
moet het college voor de eerste keer de gevraagde gegevens in de jaarstukken over 2013 
aanleveren. 

Voorafgaand aan de ondertekening van de bestuursovereenkomst heeft het college 
onderzocht of kan worden voldaan aan de voorwaarden van de bestuursovereenkomst en in 
hoeverre de gemeente voldoet aan de toezichtcriteria uit de 'Staat van de gemeente'. Het 
college voorziet geen knelpunten in het nakomen van de gemaakte afspraken met de 
provincie en naar verwachting zullen alle toezichtindicatoren bij de eerste 'Staat van de 
gemeente' op groen staan. Een mogelijke uitzondering is een aantal toezichtcriteria als gevolg 
van recent ingevoerde regelgeving. Bijvoorbeeld de in 2013 ingevoerde kwaliteitseisen voor 
het omgevingsrecht en archiefbeheer. Vooralsnog verloopt de implementatie van deze 
kwaliteitseisen volgens planning en is de verwachting dat ook deze taakvelden in 2014 op 
groen staan. 

Niet alle medebewindstaken waarop de provincie toeziet zijn vertegenwoordigd in de 'Staat 
van de gemeente'. De keuze voor de toezichtinformatie in de 'Staat van de gemeente' vloeit 
voort uit een uitgangspunt van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht. Namelijk dat het 
verticale toezicht (provincie - gemeente) risicogericht is. De provincie heeft laten onderzoeken 
op welke toezichtdomeinen de informatiepositie van de gemeente - en dus ook de provincie -
op orde dient te zijn. Onderzoek van het Interprovinciaal Overleg en Berenschot geeft aan dat 
deze taakvelden de meest cruciale toezichtdomeinen zijn. Wanneer er op deze terreinen iets 
mis is in de taakbehartiging door de gemeente, dan brengt dit onaanvaardbare risico's met 
zich mee voor het welzijn van (groepen) burgers. 

Horizontale verantwoording 
In het kader van horizontale verantwoording op de uitvoering van medebewindstaken vindt het 
college het belangrijk dat de informatiepositie van de gemeenteraad op orde is. Hiertoe 
ontvangt de gemeenteraad bij de jaarstukken toezichtinformatie over de meest cruciale 
domeinen in de 'Staat van de gemeente' alvorens deze wordt aangeboden aan de provincie. 
Het college beschouwt dit als een belangrijke impuls voor de horizontale verantwoording 
tussen college en raad op de uitvoering van medebewindstaken. 

Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Wet revitalisering generiek 
toezicht, die inzet op het versterken van de horizontale verantwoording en een afbouw van de 
verticale toezichtlast, is de VNG samen met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 
het project Versterking Horizontale Verantwoording gestart. Het project beoogt invulling te 
geven aan de basisinformatievoorziening tussen raad en college over de uitvoering van 
medebewindstaken. Dit project is momenteel volop in ontwikkeling en wordt op de voet 
gevolgd door het college. 



Procesverloop gemeente 
In april van dit jaar is de inzet van het college op dit onderwerp in het presidium besproken. 
Afgesproken is om samen met de financiële werkgroep, als vertegenwoordigend platform van 
de gemeenteraad, op te trekken. In navolging op deze afspraak is op 16 september jl. het 
interbestuurlijk toezicht "nieuwe stijl" behandeld in de financiële werkgroep. De voorliggende 
brief is een weerspiegeling van hetgeen er is besproken. De leden van de werkgroep hebben 
zich positief geuit over het procesverloop. Verder heeft het college een projectleider 
interbestuurlijk toezicht aangewezen die voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst 
zorg draagt en tevens de landelijke ontwikkelingen monitort. 

Tot slot, in 2014 wordt de 'Staat van de gemeente' voor het eerst toegevoegd aan de 
jaarstukken over het jaar 2013. Gezien de verandering van het interbestuurlijk toezicht is de 
intentie van het college om voor de eerste keer de toezichtinformatie separaat van de 
jaarstukken aan u voor te leggen. 

Wij hopen dat we u voldoende hebben geïnformeerd over de veranderingen naar aanleiding 
van de Wet revitalisering generiek toezicht en de huidige stand van zaken binnen de 
gemeente. 
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