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Onderwerp

Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2017
Datum

10 april 2018
Ons kenmerk

C2219687/4343056

Geachte bestuurders,

Uw kenmerk

Op 27 maart 201 8 stelden wij het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017
vast. Hierin beschrijven we in welke mate we bij het interbestuurlijk toezicht de
doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017
hebben gehaald. U kunt het jaarverslag en de er bij horende infographic
downloaden via www.brabant.nl/ibt.

Contactpersoon

I.J.H. (Ingmar) Koch
Telefoon

(073) 681 20 78
Email

Interbestuurlijk toezicht

ikoch@brabant.nl

De provincie Noord-Brabant oefent op verschillende terreinen interbestuurlijk
toezicht uit op gemeenten en waterschappen. Daarmee bevorderen wij dat de
Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke
taken correct uitvoeren. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van
besturen en raden is het uitgangspunt. Het is ons doel om het functioneren van
lokale overheden te versterken, zodat burgers kunnen vertrouwen op de
overheid.

Bijlage(n)

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak. Toezicht is meer dan alleen
handhaven en daarom passen we meerdere strategieën toe om naleving van
wet- en regelgeving te bewerkstelligen. Dit betekent dat onze nalevingsstrategie
een mix is van: preventie en voorlichting, systematisch toezicht, reality-checks en
thema-onderzoeken. In ons Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016 - 2019
is hier meer over te lezen.
Resultaten in 2017

Een van de uitgangspunten van het Beleidskader is dat we ieder jaar bij iedere
organisatie voor alle toezichtgebieden zullen vaststellen of ze voldoen,
gedeeltelijk voldoen of niet voldoen. In het kader van het financieel toezicht
hebben we de begrotingen voor 201 8 onderzocht. Van alle
gemeenschappelijke regelingen hebben we vastgesteld dat de begrotingen
sluitend zijn en dat ze dus voldoen.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabanl.nl/beslbesluurd
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Bij het archieftoezicht was 201 7 het eerste jaar waarin we bij alle
gemeenschappelijke regelingen de verslaglegging van het dagelijks bestuur aan
het algemeen bestuur hebben beoordeeld.
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Archieftoezicht gemeenschappelijke
regelingen 2017

■ Voldoet

Datum

Voldoet gedeeltelijk «Voldoet niet

Uiteindelijk hebben we van 60% van de 42 brabantse gemeenschappelijke
regelingen een verslag ontvangen. Daarvan voldeden er 20 volledig en 5
gedeeltelijk aan de eisen.
Aangezien het dit jaar voor het eerst was dat we de gemeenschappelijke
regelingen op deze manier beoordeelden, zijn we redelijk tevreden met deze
resultaten. We gaan er wel vanuit dat we in 201 8 van meer organisaties goede
verslagen zullen ontvangen.
Naast het jaarlijks terugkerende systematisch toezicht, hebben we aanvullend
nog op vijf thema's activiteiten uitgevoerd:
______________________
Gebied
Strategie
Thema
Gemeentelijk toezicht op realisatie EVmaatregelen Brabantspoor
De Omgevingswet en IBT

Omgevingsrecht

Reality checks

IBT Algemeen

Dóórontwikkeling
eigen beleid

Verbeteren van de informatievoorziening
Omgevingsrecht aan gemeenten en
waterschappen
Archivering bij ketensamenwerking

Omgevingsrecht

Preventie

Archieftoezicht

Themaonderzoek

Financieel
toezicht

Preventie

Presenteren structureel saldo verbeteren

De resultaten daarvan worden in hoofdstuk 4 van het verslag beschreven.
2018 en verder

Eerder dit jaar stuurden we u een brief over het Uitvoerinasproaramma
interbestuurlijk 2018. waarin we beschreven welke activiteiten we dit jaar zullen
uitvoeren. In de loop van dit jaar zullen we ook bekijken welke aanvullende
activiteiten nodig zijn om de doelstellingen uit het Beleidskader interbestuurlijk
toezicht20!6 - 2019\e realiseren. We streven er naar om aan het eind van
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201 9 in het systematisch toezicht geen enkele organisatie als 'voldoet niet' te
hoeven beoordelen en minstens de helft als 'voldoet'.
Daarnaast zullen we in het laatste kwartaal van dit jaar voorbereidingen treffen

Datum

om de uitvoering van het beleidskader in 2019 te evalueren.
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Mocht u nog vragen hebben over het jaarverslag of het interbestuurlijk toezicht
in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de heer Koch. Zijn
contactgegevens vindt u in de rechtermarge.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Mw. drs. E. Breebaart,
Programmamanager Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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