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datum : 20 oktober 2015
kenmerk : Z/15/020806/40109
bijlage : -

betreft : Brief van de provincie Zuid-Holland inzake Rapportage lnterbestuurlijk Toezicht
over 2014 en Nota evaluatie en doorontwikkeling lnterbestuurlijk Toezicht

Geachte leden van de raad,

Op 12 oktober jl. heeft u van de Provincie Zuid-Holland een brief ontvangen met een tweetal
rapportages inzake het interbestuurlijk toezicht over 2014 en de evaluatie en doorontwikkeling
daarvan. Ook het college heeft deze rapportages ontvangen en er kennis van genomen.

Ragportage lnterbestuurlijk Toezicht over 2014

De provincie heeft het oordeel op de zes toezichtdomeinen, zoals door ons in de Staat van de
gemeente' in het jaarverslag van Leiderdorp over 2014 gerapporteerd, onverkort
overgenomen. Dit betrof:

Financien : oranje (i.v.m. meerjarenbegroting 2017 en 2018)
Ruimtelijke ordening : groen (was in 2013 oranje)
Omgevingsrecht : groen (was in 2013 oranje)
Externe veiligheid : groen (was in 2013 oranje)
Archief en informatiebeheer : oranje (verbeterplan is opgesteld)
Huisvesting verblijfsgerechtigden : groen

Nota evaluatie en doorontwikkeling lnterbestuurliikToezicht

Het interbestuurlijk toezicht is eind 2014 door de provincie Zuid-Holland geëvalueerd.
Daarnaast vond in opdracht van het ministerie van BZK een landelijke tussenmeting plaats.
Hieruit zijn diverse verbetersuggesties naar voren gekomen.

Op grond van de evaluatie stelt de provincie voor om de titel “Staat van de Gemeente' te
wijzigen in Rapportage lnterbestuurlijk Toezicht* en (meer inhoudelijk) enkele indicatoren voor
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d l' skader van het interbestuurlljk toezicht te wijzigen. Deze wijzigingen zijnhet beoor e ing
overzichtelijk weergegeven in bijlage 1 bij de Nota evaluatie en doorontwikkellng„

Voorstel van de provincie en onze reactie daaroig

Het voorstel van de provincie ie om de verbetervooretellen met ingang van januari 2016 te
" ' ` d r oneimplementeren. De voorstellen zijn naar onze mening een verbetering en worden oo

ondersteund. De provincie geeft in haer brief aan de raden van de Zuid-Hollandse gemeenten
" `

t ll te rea eren. Zender tegenberichtde mogelijkheid om tot 15 december 2015 op de voors e en g
gaat de provinci
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e er van uit dat er wordt ingestemd met de verbetervoorstellen.
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