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Het interbestuurlijk toezicht is het toezicht dat de provincie houdt op gemeenten, 

gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Dit is een wettelijke taak. 

Het huidige beleidsplan interbestuurlijk toezicht loopt eind 2015 af en daarom 

hebben wij een nieuw beleidskader voor de jaren 2016 – 2019 vastgesteld. 

Eerder stuurden we u in dat kader de beleidsevaluatie van het Interbestuurlijk 

Toezicht 2013-2015 (kenmerk C2160379/3823571). 

Het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 dat we u hierbij toesturen, 

is de opvolger van het eerdere beleidsplan. Het doel voor de komende periode 

is om de zaken die de afgelopen jaren goed zijn gegaan, voort te zetten, en de 

dingen die beter kunnen te verbeteren. Hierbij hebben we uiteraard gebruik 

gemaakt van de constateringen uit de beleidsevaluatie. 

In vergelijking met het vorige beleidsplan zijn de belangrijkste wijzigingen: 

 We onderscheiden zes toezichtgebieden: Archief- en informatiebeheer, 

Financieel toezicht, Huisvesting Vergunningenhouders, Monumentenzorg, 

Omgevingsrecht en Ruimtelijke ordening.  

Externe veiligheid hebben we niet meer als apart toezichtgebied benoemd, 

omdat dit is opgenomen in het Omgevingsrecht. Het interbestuurlijk toezicht 

op de waterschappen valt deels onder het Archief- en informatiebeheer, 

Financieel toezicht en Omgevingsrecht. Voor het overige specifiek toezicht 

op de waterschappen, zullen we een aparte beleidsnotitie vaststellen. 

 In dit kader leggen we duidelijk vast dat toezicht meer is dan alleen 

handhaven. We besteden expliciet aandacht aan preventie- en 

voorlichtingsactiviteiten, omdat deze een belangrijke bijdrage leveren aan 

een correcte taakuitvoering door de lokale overheden. 

 De afgelopen periode was het nog niet mogelijk om ieder jaar op ieder 

toezichtgebied over iedere lokale overheid een uitspraak te doen over de 

uitvoering van de medebewindstaken. Omdat we dit wel wenselijk vinden, 

hebben we vanaf 2016 het jaarlijks systematisch toezicht zo georganiseerd, 

dat dat wel mogelijk is. Hierbij stellen we voor alle lokale overheden vast in 
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welke mate hun taakuitvoering van de medebewindstaken voldoet aan de 

eisen. 

 We beoordelen de taakuitvoering door de lokale overheden op een 

driepuntsschaal: voldoet niet – voldoet gedeeltelijk – voldoet. 
 Ons streven is dat we eind 2019 geen enkele lokale overheid als voldoet 

niet hoeven te beoordelen en dat we minstens de helft als voldoet kunnen 

beoordelen.  

Taakuitvoering Voldoet niet Voldoet gedeeltelijk Voldoet 

Alle lokale overheden 0% ≤50% ≥50% 

 Jaarlijks bepalen we op basis van een risico-afweging op welke 

toezichtsgebieden we extra focus zullen leggen. De lokale overheden 

betrekken we bij deze risico-afweging. 

 In lijn met deze wijzigingen hebben we een voorstel naar Provinciale Staten 

gestuurd om de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant 

aan te passen. 

 
Hebt u vragen of opmerkingen over het nieuwe beleidskader 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, 

Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 

De provincie is toezichthouder op de uitvoering van de medebewindstaken van door de 

lokale overheden in Noord-Brabant. Door toezicht te houden dragen we bij aan een 

veilige en toekomstbestendige leefomgeving in Brabant. Met interbestuurlijk toezicht 

bevorderen we dat de lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun 

maatschappelijk taken correct uitvoeren. 
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