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Hierbij ontvangt u het rapport Evaluatie Interbestuurlijk Toezicht en het 

Activiteitenverslag 2014 over het toezicht dat de provincie houdt op 

gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Beide 

documenten behandelen het provinciaal toezicht op archief- en 

informatiebeheer, financiën, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, 

omgevingsrecht, externe veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en de 

waterschappen. 

 

Evaluatie interbestuurlijk toezicht 

Met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht is een 

aantal zaken op het gebied van het interbestuurlijk toezicht (IBT) gewijzigd. Dit 

was aanleiding om de uitvoering van het IBT te vernieuwen en een beleidsplan 

op te stellen. Afgelopen maanden heeft het onderzoeks- en adviesbureau 

Twynstra Gudde op ons verzoek de uitvoering van het beleidsplan 

geëvalueerd. Tijdens hun onderzoek hebben de onderzoekers onder andere 

met verschillende bestuurders en ambtenaren van Brabantse waterschappen en 

gemeenten over het interbestuurlijk toezicht gepraat.  

Twynstra Gudde schrijft in zijn evaluatie dat de provincie de afgelopen jaren 

serieus werk gemaakt heeft van het interbestuurlijk toezicht. Op alle 

toezichtsgebieden zijn activiteiten ontplooid, over het algemeen overeenkomstig 

de uitgangspunten uit het beleidsplan. Maar Twynstra Gudde constateerde ook 

dat de provincie soms nog zoekende is. Vooral voor wat betreft de 

concreetheid van de geformuleerde doelstellingen, de monitoring en de 

communicatiestrategie zijn verbeteringen mogelijk. 

 

Uiteraard verwerken wij deze constateringen de komende maanden in het 

nieuwe beleidsplan IBT 2016-2019, dat wij u eind 2015 zullen toesturen. 
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Activiteitenverslag 2014 

In het Activiteitenverslag 2014 vindt u voor alle acht de toezichtsgebieden een 

overzicht van de toezichtsactiviteiten en –resultaten uit het afgelopen jaar. Per 

toezichtsgebied zijn de belangrijkste resultaten: 

 Archief- en informatiebeheer: Uit het onderzoek naar de 

bewaaromstandigheden van de Akten van de Burgerlijke Stand, bleek dat 

deze bij slechts een derde van de onderzochte gemeenten voldeden aan 

de wettelijke eisen. De andere gemeenten hebben we gemaand om de 

bewaaromstandigheden te verbeteren en de opvolging daarvan monitoren 

we in 2015. Daarnaast hebben we aan alle niet-onderzochte gemeenten 

verzocht om hier in 2015 aandacht aan te besteden en er in 2016 over te 

rapporteren. 

 Financieel Toezicht: Bij 35 gemeenten is de vorm van toezicht bepaald op 

basis van een structureel en reëel evenwicht in het begrotingsjaar. Bij 25 

gemeenten gebeurde dit op basis van een structureel en reëel sluitende 

laatste jaarschijf van de meerjarenraming. Bij 5 gemeenten was er naar het 

oordeel van de provincie geen sprake van een structureel en reëel 

sluitende (meerjaren)begroting 2015 - 2018. Na overleg met deze 

gemeenten zijn de begrotingen aangepast, waardoor er alsnog sprake 

was van een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting. Het 

preventief toezicht van de gemeente Gemert-Bakel is voor 2015 

gehandhaafd. 

 Huisvesting vergunninghouders: Ondanks de stijgende taakstellingen 

vanuit het Rijk, slaagden de Brabantse gemeenten er in 2014 per saldo in 

om de achterstanden bij het huisvesten van vergunninghouders te 

verkleinen. De provincie heeft bij gemeenten met achterstanden met 

gebruikmaking van stappen op de bestuurlijke interventieladder actief 

bijgedragen aan het oplossen van achterstanden. Toch keken eind 2014 er 

42 van de 66 gemeenten tegen een kleine of grotere achterstand aan. 

 Monumentenzorg: 70% van de Brabantse gemeenten heeft de provincie 

alle toezichtsinformatie over monumenten toegestuurd en voldeed daarmee 

aan de Verordening Systematische Toezichtsinformatie Noord-Brabant. In 

2015 zullen we bij de informatieverzameling extra aandacht besteden aan 

de gemeenten die in 2014 niet gereageerd hebben. 

 Omgevingsrecht: De provincie heeft met de themaonderzoeken naar de 

taakuitvoering bij 'asbest' en 'toezicht brandveiligheid bij zorginstellingen' 

relevante risico's in de praktijk gesignaleerd en die op de bestuurlijke 

agenda van de gemeenten geplaatst. Voor het tweede jaar op rij steeg het 

percentage gemeenten dat tijdig de handhavingsdocumenten vaststelde. 

Alle gemeenten hadden tijdig een beleidsplan handhaving en ruim 

driekwart had op tijd zowel een uitvoeringsprogramma als een evaluatie-

jaarverslag vastgesteld. Enkele gemeenten, die herhaaldelijk te laat waren 

met de vaststelling, hebben we uitgenodigd voor een bestuurlijk gesprek. 

Tenslotte heeft de provincie met inzet van mediationvaardigheden de 

ontvangen klachten van burgers over de taakuitvoering van gemeenten 

naar tevredenheid van de indieners afgehandeld. 
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 Externe veiligheid: In 2014 heeft de provincie een start gemaakt met een 

thema-onderzoek bij alle gemeenten in Brabant of zij in hun 

bestemmingsplannen externe veiligheid voldoende meegewogen hebben. 

Tussenresultaten wijzen uit dat veel gemeenten dat nog onvoldoende doen. 

Het onderzoek loopt door in 2015. 

 Ruimtelijke ontwikkeling: In 2014 heeft de provincie 155 zienswijzen 

uitgebracht op 957 aangemelde ontwerpplannen van gemeenten. Op 

basis van 1252 vastgestelde plannen zijn negen reactieve aanwijzingen 

uitgebracht en is veertien keer beroep ingesteld tegen een gemeentelijk 

besluit. 

 Waterschappen: In 2014 hebben PS de reglementen van de Brabantse 

waterschapen aangepast. Daarnaast is de voortgang van de afgesproken 

speerpunten gemonitord. 

 

Meer informatie 

Beide rapporten staan ook op www.brabant.nl/ibt, waar meer informatie staat 

over IBT, waaronder het beleidsplan IBT 2013-2015 en het 

uitvoeringsprogramma 2015. 

 

Hebt u vragen of opmerkingen over een van de twee documenten of het 

interbestuurlijk toezicht in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende via telefoonnummer 073 681 28 61. 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
mw. drs. E. Breebaart, 

Afdelingdshoofd Interbestuurlijk toezicht 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 

http://www.brabant.nl/ibt

