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Geacht college,
Met deze brief willen wij u informeren over de werkwijze van het interbestuurlijk toezicht (lBT) in 2015 en met
name over het aanleveren van de toezichtinformatie.
ln onze brief van 2O maaft 2014 (kenmerk 80F68761) informeerden wij u over de invoering van de Wet
revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) en de toen net vastgestelde provinciale Verordening systematische
toezichtinformatie. ln deze verordening hebben wij geregeld welke informatie wij als toezichthouder jaarlijks van
de gemeenten en de waterschappen willen ontvangen. Het gaat hier om de taken die u heeft op de teneinen
omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, veiligheid, Archieñ¡vet en erfgoed/monumenten. Voor het financieel
toezicht, de huisvesting vergunninghouders en een groot deel van het toezicht op de waterschappen, zijn wij
ook de toezichthouder maar is het aanleveren van de toezichtinformatie al op andere wijze geregeld.
2014 was een overgangsjaar naar het nieuwe lBT. ln dat kader hebben we met een aantal gemeenten een pilot
uitgevoerd met als centrale vraag wat onze informatieuitvraag in de praktijk betekent voor zowel uw inteme
verantwoordings- en controletaak als voor onze toezichtrol. Eind november jl. hebben wij in een bijeenkomst op
het Provinciehuis de ervaringen van gemeenten en van ons als toezichthouder in de pilots en andere
praktijkervaringen over dit onderwerp met u en uw vertegenwoordigers besproken.
Wij vroegen u om het opstellen van de verantwoordingsinformatie en het aanleveren van de toezichtinformatie
in 2014 in gang te zetten en deze informatie aan ons toe te sturen. De helft van de gemeenten heeft hier gehoor
aan gegeven. Enkele gemeenten hebben gedurende het jaar voor alle toezichtsteneinen informatie bij ons
aangeleverd; een groter aantal heeft voor een afzonderlijk IBT-veld de informatie toegestuurd ter beoordeling.
Ook van de waterschappen en enkele gemeenschappelijke regelingen hebben wij de eerste toezichtinformatie
ontvangen voor het tenein Archiefr¡vet. Hiermee is onze vernieuwde toezichtrelatie verder opgestart.
De werkwijze dit jaar
Volgens de principes van het nieuwe toezicht is, voorafgaand aan het provinciale toezicht, de gemeenteraad of
het algemeen bestuur het eerst aan zet om de uitvoering van de taken van hun gemeenten en waterschappen
te controleren. Het is aan de gemeenteraden te bepalen welke informatie zij voor die controletaak willen
ontvangen en ook op welke wijze de controletaak wordt ingericht. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de
toezichtsindicatoren die in opdracht van de VNG zijn ontwikkeld, zie waarstaatjegemeente.nl.
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De toezichtinformatie die wij als interbestuurlijk toezichthouder nodig hebben om ons toezicht uit te kunnen
voeren op de verschillende IBT-teneinen, is opgenomen in onze verordening. Deze informatie, veelal
documenten die u vanuit de verschillende sectorale wetten al verplicht bent op te stellen, dient u dit jaar vóór 15
juli bij ons aan te leveren. Het gaat hier om de informatie waarin u rapporteert over het jaar 2014.
lndien de gevraagde documenten uit onze verordening door u op diezelfde datum in het geheel beschikbaar
worden gesteld via waarstaatjegemeente, is nogmaals opsturen niet nodig.
ln die gevallen dat gemeenten of waterschappen taken via mandatering hebben uitbesteed aan
gemeenschappelijke regelingen en daarmee wel eindverantwoordelijk blijven voor die taken, gaan w¡j er vanuit
dat de toezichtinformatie over de uitvoering van die taken door de gemeenten en de waterschappen bij ons
wordt aangeleverd.
De teneinen financieel toezicht en het grootste deel van het toezicht op de waterschappen vallen niet onder de
Wet Rgt. Daarbij is dan ook de werkwijze grotendeels hetzelfde gebleven. Wel is onder invloed van de Wet Rgt
het financieel toezicht meer risicogericht geworden.

Op basis van de verkregen informatie via de verordening wordt vervolgens door het team lnterbestuurlijk
Toezicht de taakuitvoering door de gemeenten en de waterschappen op de verschillende |BT-teneinen
beoordeeld. lndien de aangeleverde informatie niet compleet is of nog verduidelijking nodig heeft om een
volledige beoordeling te kunnen geven, dan bespreken we dit ambtelijk met de gemeente of het waterschap. De
uiteindelijke beoordeling volgt in een brief aan burgemeester en wethouders of het dagelijks bestuur.

Voor het Omgevingsrecht zullen onze toezichthouders de veranderingen van de provinciale rol op dit tenein en
de werkwijze voor 2015 (o.a. het aanleveren van het uitvoeringsprogramma omgevingsrecht jaarlijks voor 1
februari) op korte termijn apart toelichten aan uw betreffende medewerkers. Daarin zal ook worden ingegaan op
de rol van de ODRU en de RUD die delen van de Wabo-taken in mandaat voor u uitvoeren.
Voor het tenein van de Archiefrret zijn in 2014 meteen groot deel van de gemeenten, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen al praktische afspraken gemaakt over de nieuwe IBT-werkafspraken en het
gebruik van aanvullende landelijke instrumenten van de VNG. Waar dit nog niet is gebeurd, zullen onze
provinciale archiefinspecteurs op korte termijn hierover uw medewerkers en uw archivaris benaderen.
Aan het eind van dit eerste volledige uitvoeringsjaar van de verordening hopen we een goed beeld te hebben
van de taakuitvoering op de IBT-teneinen van alle gemeenten en waterschappen over 2014. Aftankelijk van de
uitkomsten van de beoordelingen, kunnen we besluiten om het toezicht bij die gemeenten waar de
taakuitVoering adequaat is meer op afstand te zetten. Hiermee volgen wij de principes van de Wet Rgt.
Verdere informatie
De Verordening systematische toezichtinformatie, nieuws over de uitkomsten van de pilot, verslagen van IBTbijeenkomsten en andere documenten over het interbestuurlijke toezicht, vindt u op: https://www.orovincielnformatie over de versterking van de horizontale
utrecht.nl/ondenruemen/alle-onderweroen/interbestuurlijU.
verantwoording van college aan de raad, is te vinden op www.waarstaatjeqemeente.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator interbestuurlijk toezicht, mw. drs. lrmgard Broos,
interbestuurlijktoezicht@provincie-utrecht.nl of irmgard.broos@provincie-utrecht.nl, tel. 030-2582718.
Wij vertrouwen op een goede samenwerking en ontvangen graag vóór 15 juli uw toezichtinformatie.
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