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Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016
Geacht college,
In deze brief informeren wij u over de resultaten van het door de provincie uitgevoerde
interbestuurlijk toezicht (IBT) op de Zuid-Hollandse gemeenten over het jaar 2016. Tevens vragen
wij uw aandacht voor de door uw gemeente te ondernemen vervolgacties.
Resultaat gespreksronde IBT
Naar aanleiding van de op 4 oktober 2016 door ons vastgestelde Rapportage IBT over 2015
sprak de provincie begin 2017 op hoog ambtelijk niveau met 13 gemeenten. Het betrof
gemeenten die voor meer dan de helft van de zes IBT-domeinen ‘oranje’ of ‘rood’ scoorden.
In deze gesprekken kwam het functioneren van de horizontale verantwoording en controle (relatie
college – raad) en het verticale toezicht (relatie gemeente – provincie) aan de orde.
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Tijdens de gesprekken zijn de IBT-scores over 2015 aan de orde geweest en is een vergelijking
gemaakt met het actuele totaalbeeld. Over het algemeen waren de gemeenten positief over het
initiatief van de provincie om het gesprek aan te gaan over de wijze waarop het IBT in de praktijk
functioneert. Er is waardering voor het feit dat de provincie deze gespreksronde organiseert,
gemeenten opzoekt en betrokkenheid toont. Hierdoor gaat het IBT ook meer leven en blijft het
niet beperkt tot een papieren exercitie.
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Wij constateren dat diverse gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd over 2016 beter
scoren dan over 2015. In de praktijk is het gesprek over IBT bij de meeste gemeenten een opstap
geweest voor een gesprek met een bredere insteek. Zo is bij diverse gemeenten de ambtelijke en
bestuurlijke samenwerking met andere gemeenten en de samenwerking op regionaal niveau aan
de orde geweest. In bijlage 1 treft u meer informatie aan over het resultaat van deze
gespreksronde.
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Rapportage IBT over 2016
In lijn met de Bestuursovereenkomst IBT en de in de Handreiking IBT voor gemeenten
opgenomen verbetervoorstellen, stelden de raden in 2017 de gemeentelijke Rapportage IBT over
2016 vast en verzonden deze aan de provincie. De gemeenten gaven in de rapportage hun
oordeel over de staat van de domeinen financieel toezicht, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht,
monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting vergunninghouders. De provincie
beoordeelde de informatie en verwerkte deze in de bijgevoegde provinciale Rapportage IBT over
2016 met een totaalbeeld van de prestaties van alle 60 Zuid-Hollandse gemeenten (zie bijlage 2).
Totaalbeeld gemeenten
In bijlage 1 van de Rapportage IBT treft u een tabel aan met het totaalbeeld van het provinciaal
oordeel voor alle 60 gemeenten en alle domeinen. Daarna volgt per gemeente een toelichting op
de ‘oranje’ of ‘rood’ gekleurde domeinen en/of de domeinen waarbij het oordeel van de provincie
en de gemeenten afwijken.
Voor financieel toezicht is het beeld van de begroting 2017 beter dan dat van 2016: het aantal
gemeenten met een sluitende begroting en meerjarenraming is gestegen. Hoewel er voor
ruimtelijke ordening sprake is van een toename van ‘oranje’ gemeenten, is er geen negatieve
trend. Meestal betreft het kleine achterstanden in nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen.
Ook anticiperen gemeenten op de komst van de Omgevingswet, waarbij de actualiseringsplicht
komt te vervallen.
Voor omgevingsrecht is er een positieve trend: de meeste gemeenten scoren ‘groen’ omdat zij
beschikken over een vastgestelde ‘verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’.
Wij gaan ervan uit dat de ook de resterende gemeenten eind 2017 ‘groen’ scoren. Alle
gemeenten beschikken over een deskundige monumentencommissie en scoren ‘groen’ voor het
domein monumentenzorg.
Evenals vorig jaar scoren de meeste gemeenten ‘oranje’ voor informatie- en archiefbeheer.
Hoewel er bij de gemeentebesturen meer bewustwording is van het belang van digitale
informatie, is er slechts een lichte verbetering te constateren in het archief- en informatiebeheer
zelf. Voor huisvesting vergunninghouders steeg het aantal ‘oranje’ gemeenten en is te zien dat de
hoge taakstellingen in 2016 duidelijk hun weerslag hadden.
Vervolgacties
Wij vragen uw aandacht voor die domeinen waarbij uw gemeente ‘oranje’ of ‘rood’ scoort en
verzoeken u om de hier bestaande knelpunten of achterstanden op te lossen. Voor huisvesting
vergunninghouders constateren wij dat diverse gemeenten cijfers gebruiken die niet allemaal te
herleiden zijn tot de cijfers van het COA (zie de toelichting per gemeente in bijlage 1 van de
bijgevoegde Rapportage IBT). Wij verzoeken u de cijfers van het COA te gebruiken.
De provincie zal op hoog ambtelijk niveau overleg plegen met gemeenten die overall slecht
scoren (meer dan drie domeinen ‘oranje’ of ‘rood’) om meer inzicht te krijgen in de problematiek
en afspraken te maken over vervolgacties. Onze inzet is om samen met u te werken aan een zo
‘groen’ mogelijk totaalbeeld.
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Verbetervoorstellen indicatoren
Gelet op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn de indicatoren voor de domeinen
ruimtelijke ordening en omgevingsrecht niet meer bruikbaar. In bijlage drie van deze brief treft u
verbetervoorstellen voor deze domeinen aan. Mocht u behoefte hebben om op deze voorstellen
te reageren, dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 december 2017 uw reactie. Onze opzet is deze
indicatoren te benutten voor de IBT-cyclus in 2018 (Rapportage IBT over 2017). Zonder
tegenbericht gaan wij ervan uit dat u instemt met de bijgevoegde verbetervoorstellen.
Evaluatie en doorontwikkeling IBT
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt dit jaar een
landelijke evaluatie van het IBT uitgevoerd. De verwachting is dat het resultaat nog dit jaar wordt
voorgelegd aan de koepels van IPO en VNG, voordat de minister een standpunt inneemt en de
evaluatie aanbiedt aan de Tweede Kamer. Op basis van het resultaat van de evaluatie en het
standpunt van de minister zullen wij ons op de toekomstige opzet en invulling van het IBT in ZuidHolland beraden. Wij zullen u daarover nader informeren.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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