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Aan de Raad, 
In de loop van dit jaar heeft de provincie ons op verschillend momenten geïnformeerd over de resultaten 
van het systematisch toezicht op het archief- en informatiebeheer, de begroting, de huisvesting van 
vergunninghouders, de monumentenzorg en het omgevingsrecht. 

De provincie stuurt ons nu, bij brief van 24 november j l. een grafische samenvatting van de resultaten van 
het toezicht. Deze brief treft u als bijlage hierbij aan. 

Onze gemeente voldeed in 2017 volledig aan de toezichtnormen wat betreft monumentenzorg, 
omgevingsrecht en wat betreft het financieel toezicht. Wat betreft de Huisvesting Toezichthouders en 
en (zoals hiervoor al genoemd) Ruimtelijke Ordening voldeden wij slechts gedeeltelijk aan de gestelde 
eisen. Wat betreft de Huisvesting van Toezichthouders is de score verklaarbaar omdat we de taakstelling 
niet binnen de gestelde termijn maar uiteindelijk wel binnen een maand daarna alsnog gehaald hebben. 

We voldeden niet wat betreft het toezicht op het archief- en informatiebeheer. Dit omdat we niet voor 
15 juli 2017 een verslag archiefbeheer naar de provincie hebben gestuurd. Hierover bent u al eerder door 
ons geïnformeerd . 

Wat betreft het toezicht op de ruimtelijke ordening heeft de provincie gemeld dat er dit jaar geen 
uitgebreid onderzoek wordt gedaan. Omdat wij vorige jaar deels voldeden blijft het oordeel van de 
provincie op dit terrein ongewijzigd en dus deels positief. Feitelijk voldoen we voor dit onderdeel ook voor 
99 0Zo, alleen we hebben één niet actueel bestemmingsplan: Assumburg 1 (Sunclass). Dit 
bestemmingsplan op dit moment actueel maken is niet wenselijk omdat er daardoor allerlei gerechtelijke 
procedures zouden worden doorkruist. Met de provincie is hierover overigens volop overleg geweest, 
maar dat neemt niet weg dat de provincie nu niet kan vaststellen dat wij voor 100o7o aan de wet voldoen. 
Wij betreuren dit omdat wij de zaken eigenlijk zeer goed op orde hebben. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steénbergen, 
de secretaris, ^ ^ de burgemeester, 
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