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Onderwerp

Evaluatie Beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019
Datum

2 april 2019
Ons kenmerk

Geacht bestuur,

C2239768/4497982
Uw kenmerk

In het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 heeft de provincie
beschreven hoe we het Interbestuurlijk Toezicht uitoefenen en welke doelen we
daarbij willen bereiken. Het gaat hierbij om toezicht op zes gebieden: Archiefen informatiebeheer, Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders,
Monumentenzorg, Omgevingsrecht en Ruimtelijke ordening.
Aan het eind van 2019 loopt dit beleidskader af. Daarom hebben we Seinstra
Van de Laar opdracht gegeven om de doeltreffendheid en doelmatigheid van
ons toezichtbeleid in de afgelopen vier jaar, voor ons te evalueren.

Contactpersoon

I.J.H. (Ingmar) Koch
Telefoon

(073) 681 20 78
Email

ikoch@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Uiteraard spelen uw ervaringen als toezichtontvanger hierbij een grote rol.
Seinstra Van de Laar zal daarom in de eerste helft van april de contactpersonen
van de Provincie op de verschillende toezichtgebieden en de raadsgriffiers via
e-mail uitnodigen een digitale enquête in te vullen. Ook uw bestuur zal hiervoor
benaderd worden.
Aan de hand van de uitkomsten van de enquête zullen de onderzoekers van
Seinstra Van de Laar in mei per toezichtgebied een verdiepingssessie
organiseren. Het spreekt voor zich dat hiervoor niet alle toezicht ontvangende
organisaties uitgenodigd kunnen worden. Bij de gesprekken streven ze uiteraard
wel naar een goede mix van vertegenwoordigers van alle organisaties (grootklein, oost-west, etc.).
Op dit moment werken we ook aan een nieuw beleidskader Interbestuurlijk
Toezicht voor 2020 en verder. Aansluitend aan de gesprekken over het huidige
beleidskader willen wij daarom graag met gemeentelijke vertegenwoordigers
vooruitkijken en praten over de inhoud van het nieuwe beleidskader.

Voor meer informatie over de evaluatie en het nieuwe beleidskader kunt u
contact opnemen met de heer Koch. Hij is op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag bereikbaar via (073) 681 2078.

Datum

2 april 2019
Ons kenmerk

C2239768/4497982

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Drs. R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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