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Aan de Raad,

De provincie oefent op de gebieden archief- en informatiebeheer, financieel toezicht, huisvesting 
vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening, toezicht uit op de 
gemeente. Per brief van 3 december hebben GS ons geïnformeerd over de resultaten van dit 
systematisch toezicht.

Wat betreft het financieel toezicht voldeed onze gemeente slechts deels aan de gestelde eisen. Bij 
brief van 10 december lieten GS weten van oordeel te zijn dat onze begroting 2020 niet structureel 
en reëel in evenwicht is. Het is echter voor GS voldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiteindelijk 
in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand zal worden gebracht. Voor onze gemeente is 
daarom voor het begrotingsjaar 2020 het normaal geldend repressief toezicht van kracht. Hierbij 
behoort dat wij begrotingswijzigingen 2020 binnen twee weken na vaststelling alleen ter 
kennisname aan de provincie behoeven in te sturen.
Wat betreft de huisvesting van vergunninghouders is opgemerkt dat we de opgelegde taakstelling 
niet gehaald hebben maar dat dit de gemeente niet kon worden aangerekend.
Onze gemeente voldeed wat betreft de andere toezichtgebieden volledig aan de gestelde eisen.

GS memoreerden in hun brief van 3 december al dat uw raad een belangrijke rol heeft bij de 
horizontale verantwoording binnen de gemeente. Als de raad zijn controlerende rol goed uitvoert, 
aldus GS, kan interbestuurlijk toezicht meer sober en op afstand plaatsvinden. Daarvoor is het van 
belang dat de gemeenteraad op de juiste momenten, waar dit er één van is, wordt geïnformeerd.

GS zullen in januari 2020 de resultaten van het systematisch toezicht actief publiceren op de 
provinciale website. Hierbij gaat het zowel om de individuele overzichtsresultaten per gemeente als 
om de resultaten van alle gemeenten in Noord-Brabant..

Hoogachtend, -
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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