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Bereikbaarheid met  
openbaarvervoer: zie 
www.brabant.nl/busentaxi 

Op 19 april 2016 stelden wij het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2015 vast. 

Hierin beschrijven we in welke mate we de doelstellingen uit het 

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2015 hebben gehaald. Het is het 

laatste verslag op basis van het Beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht 2013-2015. 

 

Interbestuurlijk toezicht 

Door toezicht te houden op de gemeenten en waterschappen dragen we bij aan 

een sterk openbaar bestuur en een bestendig en veilig Brabant voor ons 

allemaal. In dit jaarverslag beschrijven we ons toezicht op acht gebieden: 

Archief- en informatiebeheer, Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, 

Monumentenzorg, Omgevingsrecht, Externe veiligheid, Ruimtelijke ordening en 

de Waterschappen. Dit zijn heel verschillende toezichtgebieden, met ieder zijn 

eigen problematiek en aanpak. Bij meerdere gebieden kunnen we constateren 

dat de uitgevoerde werkzaamheden van de afgelopen jaren een positief 

resultaat hebben gehad. 

Zo stelden in 2012 slechts 28% van gemeenten en waterschappen tijdig de 

handhavingsdocumenten binnen het Omgevingsrecht vast. Afgelopen jaar lag 

dat percentage drie keer zo hoog. (Gemiddeld was het 84% voor beleidsplan, 

uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag bij elkaar). Bij de huisvesting van 

vergunninghouders, daalde de achterstand bij de gemeenten van 21% in januari 

2015, naar 17% in 2016, terwijl de totale taakstelling bijna verdubbelde. 

Tenslotte bleek uit het onderzoek naar de archivering van agenda’s, dat bijna 

de helft van de Brabantse gemeenten en waterschappen dit geregeld hadden. In 

2013 was dat nog maar 1 op de 6. 

Daarnaast bleek uit de evaluatie door Twynstra Gudde van afgelopen jaar dat 

de lokale overheden te spreken zijn over de deskundigheid van de 

toezichthouders en zien ze ook de meerwaarde van het toezicht. Ze zijn vooral 

positief over de toezichtgesprekken en de aanbevelingen die daarin gegeven 

worden. 
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Infographic 

In de bijlage vindt u een infographic waarin de belangrijkste resultaten van het 

toezicht in 2015 zijn weergegeven. Het volledige jaarverslag kunt u vinden op 

www.brabant.nl/ibt. Daar vindt u ook het huidige Beleidskader Interbestuurlijk 
Toezicht 2016 – 2019 en het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 
2016. 

Mocht u nog vragen hebben over het jaarverslag of het interbestuurlijk toezicht 

in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de heer Koch. Zijn 

contactgegevens vindt u in de rechtermarge. 

 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

  

mw. drs. E. Breebaart, 

hoofd Interbestuurlijk Toezicht 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 

http://www.brabant.nl/ibt
















   






 

 



 





 


























































































 































