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Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht 

Geacht college, 

De provincie Noord-Brabant oefent op acht verschillende terreinen 
interbestuurlijk toezicht uit op de Brabantse gemeenten, gemeenschappelijke 
regelingen en waterschappen. Door toezicht te houden dragen wij bij aan een 
veilige en duurzame leefomgeving in Brabant, riet is ons streven om het 
functioneren van gemeenten en waterschappen te versterken, zodat burgers 
kunnen vertrouwen op de overheid. Daarbij bevorderen wij dat de Brabantse 
lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken 
correct uitvoeren. 

Datum 

27 november 2014 

Ons kenmerk 

3694643 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

I J .H. Koch 

Telefoon 

( 0 7 3 ) 6 8 1 20 78 

E-mail 

ikoch@brabant.nl 

Bijlage(n) 

0 

U i t v o e r i n g s p r o g r a m m a 2 0 1 5 
Wij sturen u een samenvatting van het uitvoeringsprogramma 2015, zodat u 
weet wat u het komend jaar van ons kunt verwachten. In dit programma ziet u 
per toezichtsgebied de primaire activiteiten en doelen voor dat jaar. De 
volgende speerpunten zijn benoemd: 

Archief- en in format iebeheer : 
het tijdig vastleggen van de juiste metagegevens. 
Financieel toezicht: 
de thema's grondexploitatie en het onderhoud van kapitaalgoederen. 
Huisvest ing verbl i j fsgerecht igden: 
het voorkomen of inhalen van gemeentelijke achterstanden. 
Monumentenzorg : 
het verzamelen en beoordelen van informatie over adviezen over beschermde 
en mogelijke (archeologische) monumenten. 
Omgev ingsrecht : Het provinciehuis is vanaf 

tijdiqheid en vollediqheid van de qemeenteliike handhavingsdocumenten en het centraal station rei -
1 a a a l » baar met stadsbus, li|n 61 

asbestsanering en de brandveiligheid bij zorginstelli rigen. e n 64 , halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OV-fiets. 



Provincie Noord-Brabant 

Externe vei l igheid: 
de borging van externe veiligheid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
Ruimtel i jke O n t w i k k e l i n g : 
de doorwerking van de Verordening Ruimte 2014. 
W a t e r s c h a p p e n : 
het Gewenste Grondwater en Oppervlaktewater Regime (GGOR)-proces, de 
bescherming van Natte Natuurparels f Natura 2000, de 
hoogwaterbescherming en de verbetering van de regionale keringen. 

U kunt het volledige uitvoeringsprogramma downloaden op 
http://bit.ly/UitvoeringsproqrammalBT2015 

Bele idsp lan Interbestuurl i jk Toezicht 2 0 1 6 - 2 0 1 9 
Dit uitvoeringsprogramma is het laatste programma op basis van het 
Beleidsplan 201 3-2015. Het komend jaar werken wij aan een nieuw 
beleidsplan interbestuurlijk toezicht voor de periode 2016-2019. Een evaluatie 
van het huidige beleidsplan maakt daar ook onderdeel van uit. 
Het is onze bedoeling om zowel de evaluatie als de ontwikkeling van het 
nieuwe beleidsplan samen met belanghebbenden te doen. We zullen de 
komende maanden in ieder geval overleggen met de Vereniging Brabantse 
Gemeenten, een vertegenwoordiging van de waterschappen en de 
"Klankbordgroep IBT" die bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging uit 
een twaalftal gemeenten. Daarnaast zullen ook raadsleden, griffiers en 
collegeleden benaderd worden. 

Contact 
Wanneer u nog vragen hebt over het Uitvoeringsprogramma 2015 of het 
Interbestuurlijk Toezicht in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de 
heer Ingmar Koch. Zijn contactgegevens staan in de rechterkolom op de eerste 
pagina van deze brief. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

Datum 

27 november 2014 

Ons kenmerk 

3694643 

Mw. drs. E. Breebaart, 
Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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De gemeenteraad van Steenbergen 
Postbus ó 
4650 AA STEENBERGEN NB 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 M C 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

IBAN NL86 INGB0674560043 

Onderwerp 

Uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht 

Geachte leden van de raad, 

De provincie Noord-Brabant oefent op acht verschillende terreinen 
interbestuurlijk toezicht uit op de Brabantse gemeenten, gemeenschappelijke 
regelingen en waterschappen. Door toezicht te houden dragen wij bij aan een 
veilige en duurzame leefomgeving in Brabant. Het is ons streven om het 
functioneren van gemeenten en waterschappen te versterken, zodat burgers 
kunnen vertrouwen op de overheid. Daarbij bevorderen wij dat de Brabantse 
lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken 
correct uitvoeren. 

U i t v o e r i n g s p r o g r a m m a 2 0 1 5 

Wij sturen u een samenvatting van het uitvoeringsprogramma 2015, zodat u dit 
het komend jaar bij de uitoefening van uw controlerende en toezichthoudende 
rol, kunt betrekken. In dit programma ziet u per toezichtsgebied de primaire 
activiteiten en doelen voor dat jaar. De volgende speerpunten zijn benoemd: 

Archief- en in format iebeheer : 
het tijdig vastleggen van de juiste metagegevens. 
Financieel toezicht: 
de thema's grondexploitatie en het onderhoud van kapitaalgoederen. 
Huisvest ing verbl i j fsgerecht igden: 
het voorkomen of inhalen van gemeentelijke achterstanden. 
Monumentenzorg : 
het verzamelen en beoordelen van informatie over adviezen over beschermde 
en mogelijke (archeologische) monumenten. 
Omgevingsrecht : 
tijdigheid en volledigheid van de gemeentelijke handhavingsdocumenten en 
asbestsanering en de brandveiligheid bij zorginstellingen. 

Datum 

27 november 2014 

Ons kenmerk 

3694265 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

I.J.H. Koch 

Telefoon 

(073) 681 20 78 

E-mail 

ikoch@brabant.nl 

Bijlage(n) 

0 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64 , halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OV-fiets. 



Provincie Noord-Brabant 

Ex terne vei l igheid: 
de borging van externe veiligheid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
Ruimtel i jke O n t w i k k e l i n g : 
de doorwerking van de Verordening Ruimte 2014. 
W a t e r s c h a p p e n : 
het Gewenste Grondwater en Oppervlaktewater Regime (GGOR)-proces, de 
bescherming van Natte Natuurparels f Natura 2000, de 
hoogwaterbescherming en de verbetering van de regionale keringen. 

U kunt het volledige uitvoeringsprogramma downloaden op 
http://bit.ly/UitvoeringsproqrammalBT2015 

Bele idsp lan Interbestuurl i jk Toezicht 2 0 1 6 - 2 0 1 9 

Dit uitvoeringsprogramma is het laatste programma op basis van het 
Beleidsplan 2013-2015. Het komend jaarwerken wij aan een nieuw 
beleidsplan interbestuurlijk toezicht voor de periode 2016-2019. Een evaluatie 
van het huidige beleidsplan maakt daar ook onderdeel van uit. 
Het is onze bedoeling om zowel de evaluatie als de ontwikkeling van het 
nieuwe beleidsplan samen met belanghebbenden te doen. We zullen de 
komende maanden in ieder geval overleggen met de Vereniging Brabantse 
Gemeenten, een vertegenwoordiging van de waterschappen en de 
"Klankbordgroep IBT" die bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging uit 
een twaalftal gemeenten. Daarnaqst zullen ook raadsleden, griffiers en 
collegeleden benaderd worden. 

V r a g e n 

Wanneer u nog vragen hebt over het Uitvoeringsprogramma 2015 of het 
Interbestuurlijk Toezicht in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de 
heer Ingmar Koch. Zijn contactgegevens staan in de rechterkolom op de eerste 
pagina van deze brief. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabqnt, 
namens deze, 

mw. drs. E. Breebaart, 
Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Datum 

27 november 2014 

Ons kenmerk 

3694265 


