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Onderwerp

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019
Datum

24 januari 2019
Ons kenmerk

Geachte raadsleden, geachte bestuurders,

C2226632/4470517
Uw kenmerk

-

De provincie oefent op de gebieden archief- en informatiebeheer, financieel
toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en
ruimtelijke ordening toezicht uit op de Brabantse gemeenten, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen. Via deze brief brengen we u op de hoogte van
het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019, dat we op 18 oktober
2018 hebben vastgesteld.
In het Beleidskader interbestuurlijk Toezicht 2016 – 2019 hebben we
beschreven op welke manier we het toezicht uitoefenen. In dit
uitvoeringsprogramma werken we dat nader uit voor 2019.
2019 is het laatste jaar van het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 20162019. Dit betekent dat het beleid dit jaar zal worden geëvalueerd en dat we
een nieuw beleidskader voor de periode 2020-2023 zullen vaststellen.
Verder besteden we naast het systematisch toezicht dit jaar aandacht aan vijf
toezichtthema’s. Deze thema’s zijn afgestemd met de gemeenten. Ze zijn
gebaseerd op ontwikkelingen in de maatschappij, constateringen in de
toezichtpraktijk en publicaties in de media.
1. Volledigheid gearchiveerde gemeentelijke dossiers.
2. Hercontroles archivering audio- en videotulen en archivering digitale
agenda’s.
3. Kwaliteit gemeentelijke monumentenzorg.
4. Toezicht constructieve veiligheid van gebouwen.
5. Herindelingsscan Landerd – Uden.
Bij het eerste thema gaat het om afronding van reeds lopende onderzoeken. In
het uitvoeringsprogramma hebben we deze thema’s uitgebreider beschreven.

Contactpersoon

I.J.H. (Ingmar) Koch
Telefoon

(073) 681 20 78
Email

ikoch@brabant.nl
Bijlage(n)

-

U kunt het Uitvoeringsprogramma downloaden via bovenstaande link of via
www.brabant.nl/ibt

Datum

24 januari 2019
Ons kenmerk

Resultaten interbestuurlijk toezicht 2018
Normaal bent u van ons gewend dat u aan het eind van het jaar een overzicht
ontvangt van de resultaten van ons toezicht. Door enkele administratieve
problemen is het ons nog niet gelukt deze overzichten te maken. We zullen ze u
zo snel mogelijk toesturen.
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Tot slot
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Koch van de
afdeling Interbestuurlijk Toezicht. Hij is op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 20 78.
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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