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Toezicht op de kwaliteit van het openbaar bestuur is een 

wettelijke taak én kerntaak van de provincie. Interbestuur-

lijk toezicht (IBT) draagt bij aan krachtige Brabantse lokale 

overheden. Die hun wettelijke taken correct uitvoeren en het 

goede voorbeeld geven richting burgers en bedrijven. 

Daardoor kunnen burgers vertrouwen op hun overheid. 

IBT is een onmisbare schakel in het geheel van ‘checks & 

balances’. Deze visual is een samenvatting van het 

Jaarverslag IBT 20221 .

Resultaten interbestuurlijk toezicht 
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Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2022

Resultaten

Cijfers Kwaliteit VTH documenten 2021 

Water

Doelen voor 2023 uit Beleidskader IBT 2020-2023 
‘Toezicht in balans’: 
    • In systematisch toezicht geen enkele Brabantse lokale 
       overheid beoordeeld als ‘voldoet niet’. 
    • Tenminste 75% als ‘voldoet’ beoordeeld.
    • Eventuele interventies binnen een jaar afgerond.
Hiervoor moderniseren we ons toezicht in lijn met landelijke 
ontwikkelingen: 
    • Met nadruk op lerend toezicht en dialoog.
    • Met focus op ‘interactie’ tussen toezichthouder en 
       toezichtontvanger en ‘diagnose’ (verzamelen en beoordelen     
       van informatie over de taakuitvoering). 
Ons toezicht krijgt zo meer impact op de uitvoeringspraktijk van 
toezichtontvangers. En op het optimaal functioneren van het 
openbaar bestuur in Noord-Brabant.

KADERS
• Gemeentewet
• Waterschapswet
• Verordening systematische   
   toezichtinformatie
• Speci�eke wetgeving
• Wet gemeenschappelijke regelingen

DOEL
• Goed functionerend openbaar bestuur
• Correcte uitvoering van wettelijke 
   taken door lokale overheden
• Voorbeeldfunctie lokale overheden
• Burgers kunnen vertrouwen op de 
   overheid

DIAGNOSE
• Systematisch toezicht
• Thema-onderzoeken
• Reality-checks   
• Klachten en sigalen
• Interventieproces

INTERACTIE
• Ambtelijke dialooggesprekken
• Bestuurlijke dialooggesprekken
• Kennisbijeenkomsten
• Gezamelijke risico-analyses
• Klankbordgroep(en)

INTERBESTUURLIJK TOEZICHT

        Vanuit ‘interactie’ startten we in 2022 dialooggesprekken: 
        acht met gemeenten, één met een gemeenschappelijke regeling. 

Elke overheidsinstantie moet volgens de Archiefwet voldoen aan het 
Overzicht Archiefbescheiden. 
Om onze toezichtontvangers daarbij te ondersteunen, organiseerden 
we met de Brabantse archivarissen een kennisbijeenkomst over
‘inventarisatie’. Er volgen er nog twee: in 2023 over ‘implementatie’, in 
2024 over ‘beheer’.

    Vanuit ‘diagnose’:

• beoordeelden we de begrotingen van alle gemeenten en 
   gemeenschappelijke regelingen, 
• was er met iedere gemeente een dialooggesprek over actualiteiten 
   en voorjaars- of kadernota’s in aanloop naar het maken van de 
   begroting 2023, 
• beoordeelden we 55 gemeenten als ‘voldoet’ voor een structurele
  en reëel sluitende begroting 2023, 
• beoordeelden we één gemeente als ‘voldoet met kanttekeningen’. 
   De begroting 2023 was naar ons oordeel niet structureel en reëel
   sluitend. Het evenwicht komt tot stand in de meerjarenraming. 
 
Het grote aantal structureel en reëel sluitende begrotingen 2023 komt 
vooral door extra toegekende middelen jeugdzorg. En voor enkele 
gemeenten door extra middelen uit de septembercirculaire 2022. Voor 
begrotingsjaar 2023 zijn voor de korte termijn budgettaire tekorten 
opgelost. Het Kabinet moet echter nog besluiten over het structureel 
toekennen van extra middelen jeugdzorg. Als de middelen ‘stelpost 
jeugd’ niet structureel geraamd mogen worden, hebben slechts 23 van 
de 56 gemeenten een positief structureel begrotingssaldo in de meerja-
renraming van 2026.

Voor de gemeenschappelijke regelingen zijn geen bijzonderheden. 
‘Onze’ drie waterschappen voldoen aan de toets van inzenden van 
jaarverslag, jaarrekening en begroting. Wij beoordelen de begrotingen 
als evenwichtig. Met twee waterschappen voerden we het jaarlijks 
ambtelijk dialooggesprek over het �nancieel toezicht. Het gesprek met 
het derde waterschap was in 2023. 

begrotingscirculaire

€
€

 Vanuit ‘interactie’ verspreidden we de jaarlijkse 
         begrotingscirculaire met actualiteiten die de 
begroting kunnen beïnvloeden.
    

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 werden nieuwe raadsleden benoemd. We maakten voor hen een 
informatiepakket over interbestuurlijk toezicht en de rol van de gemeenteraad. De informatie is terug te lezen op 
onze website. Tijdens Brabant Ontmoet in juni maakten we kennis met elkaar en lichtten we onze rol toe. 
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VOLDOET MET KANTEKENINGEN. 2% 

BEGROTING

 Vanuit ‘interactie’ organiseerden we een onvoorziene    
         kennisbijeenkomst ‘De wereld van het huisvesten van 
vergunninghouders’ tijdens de Brabantse Week van het 
Wonen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijkrelaties en Justitie en Veiligheid, het COA en de woning-
corporatie Mooiland leidden ieder een rondetafelgesprek. 
Er werd bijvoorbeeld gesproken over regelingen voor huisvesting 
van vergunninghouders, de Spreidingswet en �exwoningen. 
Tafelvoorzitters en deelnemers waren positief over de bijeen-
komst. Zo gaven ketenpartners aan meer inzicht te hebben 
gekregen in problemen van gemeenten.  

Huisvesting vergunninghouders

     Vanuit ‘diagnose’ beoordeelden we:

• of colleges aan de raden voor 15 juli verslag
   uitbrachten over informatie- en archiefbeheer,
• of de colleges daarbij een SMART verbeterplan
   maakten met geconstateerde tekortkomingen 
   en maatregelen,
• gemeenschappelijke regelingen.
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        Vanuit ‘interactie’ stelde de landelijke werkgroep IBT      
        Erfgoed een rapport vast met landelijke basisprincipes 
voor toezicht en uniforme basisindicatoren. Het rapport 
beschrijft hoe provincies het toezicht op Erfgoed willen 
verbeteren door afspraken over:
 
• uniforme basisindicatoren en data van de 
   Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en de Rijksdienst 
   voor het Cultureel Erfgoed,
• het benodigde aantal toezichthouders. 

Het IPO bood het rapport in maart 2023 aan, aan de 
staatssecretaris Cultuur en Media en de minister van BZK.

         Vanuit ‘interactie’ organiseerden we twee positief gewaardeerde regiobijeenkomsten. 
         Gemeenten met goede ervaringen deelden met collega’s hoe zij omgaan met 
VTH-documenten. Er waren gastsprekers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
en experts van een adviesbureau. Speciale aandacht was er voor kwaliteitscriteria VTH, de 
relatie tussen activiteiten en beleidsdoelen en afstemming en samenwerking tussen bestuurs- 
en strafrecht.

Een thema-onderzoek werd in september afgerond met een vastgesteld rapport ‘Klachten en 
meldingen Wabo-overtredingen’. We concludeerden dat de meeste gemeenten hier voldoende 
aandacht en prioriteit aan geven. Aandachtspunten zijn het stellen van doelen en bereikbaar-
heid buiten kantooruren. In december volgde een goed bezochte themabijeenkomst over dit 
onderwerp. Met de Nationale Ombudsman als belangrijke spreker. 
Ieder kwartaal informeren we toezichtontvangers met een nieuwsbrief Omgevingsrecht.
 

    Vanuit ‘diagnose’ leverden gemeenten het     
    aantal rijksarcheologische monumenten aan, met 
een advies van hun monumentencommissies, als 
vervolg op een omgevingsvergunning over 2021.

Monumentenzorg

     Vanuit ‘diagnose’ zijn beleidsplannen,   
     uitvoeringsprogramma’s en evaluatieverslagen van 
alle gemeenten beoordeeld. De gebruikte beoordelings-
vragen komen voort uit wettelijke procescriteria voor 
VTH.
Aan de hand van dezelfde vragen, ontvingen de 
waterschappen schriftelijke reactie op hun documenten. 
Dat werd in 2020 zo afgesproken in de ambtelijke 
werkgroep Waterschappen.

Omgevingsrecht

 VOLDOET (86%)

VOLDOET 
GEDEELTELIJK 12%

VOLDOET NIET 2%

Met alle waterschappen is een ambtelijk dialooggesprek gevoerd over de verschillende toezicht-
onderwerpen en de voortgang ervan over 2021. Volgens de aangeleverde informatie en 
toelichting tijdens de gesprekken, ‘voldoen’ de waterschappen op alle onderdelen. 

1Het toezichtgebied Ruimtelijke ordening ontbreekt in de visual: er is geen systematisch toezicht uitgevoerd door het vervallen 
van de wettelijke grondslag. Ruimtelijke ordening gaat op in de Omgevingswet.
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     Vanuit ‘diagnose’ beoordeelden we op de wettelijke 
     peildata 1 juli 2022 en 1 januari 2023 of gemeenten 
het halfjaar ervoor voldoende vergunninghouders (asiel-
zoekers met een verblijfsvergunning) hadden gehuisvest.  
Door volle AZC’s voerde het Rijk de druk hierbij op. 
In 2022 startte de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening een periodiek overleg met commissa-
rissen van de Koning en gedeputeerden, om hen aan te 
sporen al het mogelijke te doen. IBT voorziet maandelijks 
onze commissaris en twee betrokken gedeputeerden van 
een analyse van COA-cijfers. Deze analyse gaat ook naar 
de Veiligheidsregio’s en coördinerende gemeentesecreta-
rissen in de regio’s. De aansporing heeft tot goede 
prestaties geleid.
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Informatie- en archiefbeheer

Cijfers Kwaliteit VTH documenten 2022 

 cijfers van gemeentebegrotingen 2023

Klachten en meldingen 

Wabo-overtredingen

Cijfers peildatum 1-1-2023

2023
implemen-

tatie

2022
inventa-
risatie

2024

beheer

WATERSCHAPPEN
GGD’S

VEILIGHEIDS REGIOS
WERKVOORZIENINGSCHAPPEN

BEDRIJFSVOERINGS ORGANISATIES

AMBTELIJKE SAMENWERKING

SOCIAAL DOMEIN

BELASTINGEN
BEGROTING

€

JAAR 
REKENING

€

66%

2%

32%

NIEUWSBRIEF

https://www.brabant.nl/bestuur/kwaliteit-openbaar-bestuur/interbestuurlijk-toezicht

