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Geachte leden van het algemeen bestuur,

Uw kenmerk

Toezicht houden op de taokuitvoering door lokale overheden is naast een
wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie. Met deze brief
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informeren wij u over de bestuurlijke vaststelling van ons Jaarverslag IBT 2019.
Het document is samen met bijbehorende zogeheten 'visuol' gepubliceerd op
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onze website: www.brQbant.nl/ibt zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Wij
nodigen u van harte uit om daar een kijkje te nemen en kennis te nemen van de
inhoud daarvan. Hieronder volgt een korte toelichting.
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Jaarverslag IBT 2019

Het jaarverslag beschrijft of de activiteiten die zijn opgenomen In ons
Uitvoeringsprogrammo IBT 2019 zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten
hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen in ons inmiddels
afgelopen Beleidskader IBT 2016-2019.
Dit is het laatste verslag op basis van het oude beleidskoder. Inmiddels hebben
we een nieuw IBT-Beleidskoder vastgesteld: "Toezicht in balans". Het jaarverslag
betreft de zes toezichtgebieden van de provincie zoals we die onder het oude
beleidskader kenden:
archief- en informatiebeheer
financieel toezicht
huisvesting vergunninghouders
monumentenzorg
omgevingsrecht
ruimtelijke ordening
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Toezicht houden op de kwaliteit van het openbaar
bestuur is naast een wettelijke laak tevens één van
de kerntaken van de provincie. Met interbestuurlijk
toezicht (IBT) bevorderen we dat de Brabantse
lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun
wettelijke medebewindstaken correct uitvoeren en
het goede voorbeeld geven richting burgers en
bedrijven. IBT is een onmisbare schakel in het
geheel von checks and balances. Deze zogeheten
Wisual' behoort bij het Jaarverslag IBT 2019.
Het bevat een compilatie van de hoogtepunten of
opvallende zaken van het jaar 2019. Zie voor meer
informatie over IBT in het algemeen en het Jaarver
slag 2019 in het bijzonder: www.brabant.nl/ibt

Resultaten interbestuurlijk toezicht 201Ó - 2019

In het inmiddels afgelopen Beleidskader IBT 2016-2019
hebben we ons zelf als doel gesteld dat we eind 2019 in
het systematisch toezicht geen enkele lokale overheid als
"Voldoet niet" hoeven te beoordelen en dat we minstens
de helft als "Voldoet" kunnen beoordelen. Uit bovenstaand
overzicht met de resultaten van 2019 blijkt dat dat
grotendeels is gelukt. Er is vanaf 2016 een duidelijke
stijgende lijn zichtbaar van de prestaties van de lokale
overheden bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

In ons nieuwe Beleidskader IBT 2020 - 2023 geven we
ons toezicht een modernere vorm en brengen we het in
lijn met de landelijke ontwikkelingen door meer nadruk te
leggen op lerend toezicht en dialoog. Hierdoor willen we
met ons toezicht een grotere impact bereiken op de
uitvoeringspraktijk van de toezichtontvangers en op het
optimaal functioneren van het openbaar bestuur in Brabont.

Archief- en informatiebeheer

We hebben gekeken naar de kwaliteit van de verslagen
over het archiefbeheer van de lokale overheden. We zien
naast hele mooie resultaten ook nog aandochtspunten
waar we met verbetervoorstellen op hebben gereogeerd.
Daarnaast kijken we terug op een succesvol verlopen
kennisbijeenkomst over het archiveren van dossiers als
straks de Omgevingswet in werking treedt. Die bijeen
komst is georganiseerd in goede samenwerking met het
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). We hebben
bij 12 Brabantse gemeenten het themaonderzoek 'Volledig
heid gearchiveerde gemeentelijk dossiers' uitgevoerd.
Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen volgt in
de loop van het jaar 2020.
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Financieel toezicht

We hebben de begrotingen van alle gemeenten, gemeen
schappelijke regelingen en waterschappen beoordeeld.
We nemen waar dat de resultaten vergelijkbaar zijn met
die van het jaar 2018. Ook hebben we scans gemaakt
voor gemeenten die bij een herindeling zijn betrokken.
Met daarin de conclusie dat er sprake is von een gezonde
uitgangssituatie voor de nieuw te vormen gemeenten.

