
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aan alle gemeenteraden en algemene besturen  

van de waterschappen in Noord-Brabant 

 

 

Onderwerp 

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

3918597 
 

 

 

Datum 

4 februari 2016 

Ons kenmerk 

C2180923/3918597  

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

I.J.H. (Ingmar) Koch 

Telefoon 

(073) 681 20 78 

Email 

ikoch@brabant.nl 

Bijlage(n) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Eind 2015 zonden wij u het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016 – 
2019, nu bieden we u het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk 
Toezicht voor 2016 aan. U kunt het programma ook downloaden via 
www.brabant.nl/ibt. 
Toezicht vindt plaats op de gebieden Archief- en informatiebeheer, Financieel 
toezicht, Huisvesting Vergunninghouders, Monumentenzorg, Omgevingsrecht en 
Ruimtelijke ordening  

In 2016 bezien we voor het eerst alle gemeenten op basis van het vernieuwde 

systematisch toezicht. We beoordelen iedere gemeente op alle zes de 

toezichtgebieden op een driepuntsschaal: voldoet – voldoet gedeeltelijk – 

voldoet niet. Ons streven is dat we eind 2019 geen enkele gemeente als voldoet 
niet hoeven te beoordelen en minstens de helft als voldoet kunnen waarderen.  

 

Daarnaast besteden wij dit jaar speciale aandacht aan negen thema’s, die we 
met een aantal vertegenwoordigers van de gemeenten hebben afgestemd. Ze 

zijn gekozen op basis van ontwikkelingen in de maatschappij, constateringen in 

de toezichtpraktijk, publicaties in de media en een eerder uitgevoerde 

beleidsevaluatie.  
  

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-toezicht/interbestuurlijk-toezicht/-/media/817D79F564554618AE905D0C18BDAFE5.pdf
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-toezicht/interbestuurlijk-toezicht/-/media/817D79F564554618AE905D0C18BDAFE5.pdf
http://www.brabant.nl/ibt
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De toezichtthema’s zijn:  
 

1 Gemeentelijk toezicht op emissies veehouderijen 

2 Kennisuitwisseling met gemeenten over de huisvesting van 

vergunninghouders 

3 Gemeentelijk toezicht op realisatie externe veiligheidsmaatregelen langs 

Brabantspoor  

4 Begrotingscirculaire gemeenten (raad + college)  

5 Archivering bij ketensamenwerking 

6 Verbetering horizontale controle door gemeenteraden. 

7 Rolopvatting gemeenteraden en provincie als toezichthouders 

8 Voorlichting nieuwe werkwijze systematisch archieftoezicht 

9 Prioritering gemeenschappelijke regelingen op basis van belang / risico 

In het uitvoeringsprogramma beschrijven we deze thema’s uitgebreider. 
 

Hebt u nog vragen of opmerkingen over het uitvoeringsprogramma of het 

Interbestuurlijk Toezicht in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de 

heer Ingmar Koch via 073 681 20 78 of ikoch@brabant.nl. 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

  

mw. drs. E. Breebaart, 

Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


