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Model Bestuursovereenkomst

Model Bestuursovereenkomst

De ondergetekenden:
Het college van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd
door de Commissaris van de Koning; J. Franssen,
handelend ter uitvoering van het besluit van het
college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
van 14 mei 2013, hierna te noemen ‘provincie’,
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente x, vertegenwoordigd door de
voorzitter;

...........................................................................
handelend ter uitvoering van het besluit van
het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente x van

.................................................................. 2013:
hierna te noemen ‘gemeente’;
samen te noemen ‘partijen’, hebben het
navolgende overwogen en afgesproken:
Overwegende dat:
-		partijen de intentie hebben om inhoud en vorm
te geven aan het vernieuwde interbestuurlijk
toezicht, zoals verwoord in de Wet revitalisering
generiek toezicht (Stb. 2012, 233), die op
1 oktober 2012 in werking is getreden;
-		de provincie het bevoegd gezag is als het gaat
om het toezicht op de naleving door de gemeente van de wet- en regelgeving voor de domeinen
waarop deze bestuursovereenkomst betrekking
heeft;
-		de keuze voor deze bestuursovereenkomst
voortvloeit uit het uitgangspunt om de vernieuwing van het interbestuurlijk gestalte te

geven door de onderlinge relatie tussen partijen
te baseren op transparantie, wederzijds begrip
en vertrouwen;
-		de provincie haar toezicht op de wettelijke
taakuitoefening door gemeenten in beginsel
sober, proportioneel en, waar nodig, risicogericht zal uitoefenen;
-		vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid en
het zelfsturende vermogen van de gemeente
centraal staat. Het vernieuwde interbestuurlijk
toezicht begint bij de horizontale verantwoording van het college van Burgemeester en
Wethouders aan de gemeenteraad met
betrekking tot de naleving door de gemeente
van wet- en regelgeving ten aanzien van de
domeinen waarop deze bestuursovereennkomst
betrekking heeft. Partijen hebben daarbij de
intentie om de horizontale verantwoording,
dat overigens een verantwoordelijkheid van
de gemeente betreft, te versterken, de wettelijke
taakbehartiging door de gemeente te verbeteren
en de administratieve lasten voor de gemeente
te verminderen;
-		actuele, gevalideerde en transparante informatie
beschikbaar moet zijn voor het bepalen van de
intensiteit van het toezicht door de provincie.
Uitgangspunt daarbij is dat eenmalig verstrekte
informatie meervoudig gebruikt kan worden;
-		partijen streven naar het verkrijgen van een
integraal beeld van de taakbehartiging van de
gemeente. Op basis daarvan kan de provincie als
toezichthouder haar afwegingen maken en het
toezichtregime bepalen. Met deze bestuursovereenkomst maakt de provincie naar de gemeente
van tevoren inzichtelijk onder welke omstandigheden een bepaalde intensiteit van het toezicht
geldt.
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Artikel 1. Reikwijdte
1. Deze bestuursovereenkomst heeft betrekking op
de verstrekking van informatie over de naleving
van wet- en regelgeving op de domeinen
financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, externe veiligheid, archief- en informatiebeheer, en huisvesting van verblijfsgerechtigden
bij de gemeente, zoals opgenomen in het in
Bijlage A opgenomen Toezichtkader, waarvoor
de provincie het bevoegd toezichthoudende
gezag is 1.
2.		De wederzijdse rechten en plichten van partijen
op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie zijn en blijven zonder enige beperking van
toepassing.

Artikel 2. Afspraken
1.		Teneinde de door partijen in het kader van deze
bestuursovereenkomst geformuleerde doelen
te bereiken, zal de gemeente:
a. jaarlijks, met de reguliere planning- en
controlcyclus door middel van de jaarrekening, de taakbehartiging van de gemeente per
toezichtdomein, zoals genoemd in Bijlage A,
actualiseren en uiterlijk voor 15 juli digitaal
voorleggen aan de provincie in een eigen
Staat van de Gemeente, zoals opgenomen in
Bijlage B. De gemeente kan voor het verstrekken van deze informatie over de domeinen
ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden en archief- en informatiebeheer
ook volstaan met het invullen van de
in Bijlage B gevraagde gegevens via
www.waarstaatjegemeente.nl. Voor het
domein omgevingsrecht op het onderdeel
‘gemeentelijke vergunningverlening, toezicht
		en handhaving’ gelden de termijnen voor het
		aanleveren van de in Bijlage B gevraagde
informatie die zijn afgesproken in het
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Ook het thema luchtkwaliteit is een belangrijk toezicht-

thema. Hiervoor geldt dat tot in ieder geval 1 augustus 2014
het Rijk interbestuurlijk toezichthouder is op grond van
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

		landelijk implementatietraject; kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en
handhaving dat eindigt per 1 januari 2015;
b. de geconstateerde tekortkomingen in de
naleving van wet- en regelgeving en de daarop
getroffen maatregelen, na horizontale
verantwoording van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad,
zoveel mogelijk met de jaarrekening of
anderszins schriftelijk, melden bij de
provincie. Tevens geeft de gemeente daarbij
aan op welke wijze met geconstateerde
tekort-komingen zal worden omgegaan;
c. de provincie, zoveel mogelijk met de
jaar-rekening of anderszins schriftelijk,
infor-meren over ontwikkelingen met
betrekking tot de activiteiten van en
gebeurtenissen in de gemeente in relatie tot
de naleving van de wet- en regelgeving zoals
genoemd in Bijlage A;
2.		Teneinde de door partijen in het kader van deze
bestuursovereenkomst geformuleerde doelen
te bereiken, zal de provincie:
a. op een sobere, proportionele en risicogerichte
manier het interbestuurlijk toezicht vormgeven, indien de horizontale verantwoording
goed functioneert en gemeenten daarmee
aantonen de wettelijke taakbehartiging
waarop deze bestuursovereenkomst betrekking heeft, op orde te hebben.
		Ten aanzien van de behartiging van wettelijke
taken door gemeenten waarop deze bestuursovereenkomst geen betrekking heeft, zal de
provincie in beginsel alleen informatie vragen
van de gemeente en zo nodig bestuurlijk
interveniëren indien informatie van derden
daartoe aanleiding geeft;
b. ervoor zorg dragen dat de door de gemeente
aangeleverde informatie uit de jaarrekening
wordt opgenomen in het provinciale totaalbeeld voor alle Zuid-Hollandse gemeenten;
de Staat van de Gemeenten. Daarbij zal per
toezichtdomein een beoordeling worden
opgenomen, welke bepalend is voor het
toezichtregime, zoals beschreven in Bijlage A;

Na deze datum zullen provincie en gemeente bezien of
het thema luchtkwaliteit alsnog onderdeel moet zijn van
de afspraken in de bestuursovereenkomst.

4

c. indien de verstrekte informatie daartoe aan		leiding geeft, bestuurlijk interveniëren op

Model Bestuursovereenkomst

basis van de toezichtregimes in Bijlage A en
de geldende algemene en aanvullende
beleidskaders interbestuurlijk toezicht 2.
Zo nodig zal een bestuurlijk toezichtgesprek
met het gemeentebestuur plaatsvinden om zoveel mogelijk vroegtijdig en in gezamenlijkheid - tot een oplossing voor eventuele
geconstateerde tekortkomingen te komen;
d. de gemeente informeren over ontwikkelingen
met betrekking tot de naleving van de wet- en
regelgeving zoals bedoeld in artikel 1, eerste
lid.

4.		Indien de nakoming van de bepalingen uit deze
bestuursovereenkomst bij één partij of beide
partijen op zodanige bezwaren stuit dat verdere
nakoming in redelijkheid niet gevergd kan
worden, zullen partijen in overleg treden om te
bepalen in hoeverre deze bestuursovereenkomst
kan worden aangepast. Eerst als dit overleg niet
tot resultaat heeft geleid, kunnen partijen
gebruikmaken van hun recht om deze bestuursovereenkomst te beëindigen.
5.		Partijen kunnen deze bestuursovereenkomst
schriftelijk beëindigen. Alvorens een der
partijen overgaat tot beëindiging treden partijen
hierover in overleg.

Artikel 3. Looptijd, periodieke evaluatie
en beëindiging
Artikel 4. Bijlagen
1.		Deze bestuursovereenkomst, inclusief Bijlage A
en B, treedt in werking met ingang van de dag
na ondertekening door de provincie en de
gemeente.
2.		Deze bestuursovereenkomst wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd. Partijen evalueren deze
bestuursovereenkomst tweejaarlijks en kunnen
deze wijzigen indien beide partijen dit noodzakelijk achten.
3.		Nadat de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen 3 in werking is getreden, zullen
partijen nader bezien of deze bestuursovereenkomst ook van toepassing wordt op de verstrekking van informatie over de naleving van weten regelgeving door gemeenschappelijke
regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Bij deze bestuursovereenkomst behoren
de bijlagen:
A: Toezichtkader;
B: Structuur Staat van de Gemeenten.
Aldus door partijen voor akkoord ondertekend

te .........................................................................

op .............................................................. 2013:
Namens het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente x,

.............................................................................
De heer / mevrouw,
2

Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaar-

lozing, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de
provincie Zuid-Holland op 23 augustus 2011 en het door
het Rijk vastgestelde Beleidskader schorsing en vernietiging,

.............................................................................
Burgemeester

opgenomen als Bijlage 4 van het “Handboek Wet revitalisering generiek toezicht”. De aanvullende beleidskaders
worden in Bijlage A vermeld onder het desbetreffende
domein waarop deze beleidskaders betrekking hebben.
3

Namens het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Zuid-Holland,

Wijzing van de Wet gemeenschappelijke regelingen en

een aantal andere wetten in verband met de dualisering
van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van
een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid,
alsmede regeling van diverse andere onderwerpen,

.............................................................................
J. Franssen
Commissaris van de Koning

Kamerstukken II 2012/13, 33 597, nrs. 1-3.
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Bijlage A. Kader interbestuurlijk toezicht

Toezichtsdomein

6

Belang toezicht

Informatie

Weging- en beoordelings-

		

arrangement

criteria Risicoanalyse

Financiën

-		begroting die voldoet
aan het Besluit
begroting en verantwoording (Bbv);
- 		begrotingswijzigingen;
- 		jaarstukken;
- 		raadsstukken;
- 		verordeningen
ex artikel 212 en 213
Gemeentewet.

Aan de hand van criteria
in de Gemeentewet en
het Gemeenschappelijk
financieel toezichtkader van
de provincie Zuid-Holland
(april 2009).

Het bevorderen van
financieel gezonde
gemeenten om taken
(zowel autonoom als
medebewind) te
kunnen uitvoeren zonder
dat (onnodig) financiële
problemen op de
collectiviteit van
gemeenten
(Gemeentefonds) worden
afgewenteld.

Model Bestuursovereenkomst

Toezichtregime Groen

Toezichtregime Oranje

Toezichtregime Rood

1. De geraamde structurele
lasten en baten zijn in evenwicht (materieel evenwicht),
EN
2. Uit de meerjarenbegroting
is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd,
EN
3. Er is, voor zover bekend,
geen sprake van bestuurlijk
relevante onderwerpen die de
financiële positie substantieel
nadelig kunen beïnvloeden.
Hierbij kan ondermeer
gedacht worden aan de
jaarrekening, het weerstandsvermogen het onderhoud van
kapitaalgoederen, de grondexploitatie en verbonden
partijen.

1. De geraamde structurele
lasten en baten zijn in evenwicht (materieel evenwicht).
Uit de meerjarenbegroting is
nog niet aannemelijk dat dit
evenwicht behouden blijft, OF
2. De geraamde structurele
lasten en baten zijn niet in
evenwicht. Uit de meerjarenbegroting is aannemelijk dat
dit evenwicht wordt hersteld,
EN / OF
3. Er is sprake van één of meer
bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële
positie substantieel nadelig
kunnen beïnvloeden. Hierbij
kan ondermeer gedacht
worden aan de jaarrekening,
het weerstandsvermogen,
het onderhoud van kapitaalgoederen, de grondexploitatie
en verbonden partijen.

1. De geraamde structurele
lasten en baten zijn niet in
evenwicht (geen materieel
evenwicht), EN
2. Uit de meerjarenbegroting
is niet aannemelijk dat dit
evenwicht wordt hersteld. Ook
kan er sprake zijn van één of
meer bestuurlijk relevante
onderwerpen die de financiële
positie substantieel nadelig
kunnen beïnvloeden. Hierbij
kan ondermeer gedacht
worden aan de jaarrekening,
het weerstandsvermogen,
het onderhoud van kapitaalgoederen, de grondexploitatie
en verbonden partijen.
Deze onderbouwen mede
de kleuring.

Intensiteit toezicht: Groen
-		Begroting vergt geen goedkeuring;
-		Regulier ambtelijk en
bestuurlijk contact;
-		Monitoren begrotingswijzigingen;
-		Themaonderzoeken;
-		Onderzoek programmarekening met accountantsverslag;
-		Opvragen nota’s deelonderwerpen financiële positie.

Intensiteit toezicht: Oranje
- 		Begroting vergt geen
goedkeuring;
- 		Verdiepingvragen rondom
meerjarige financiële
problematiek;
- 		Intensivering ambtelijk
en bestuurlijk contact;
- 		Monitoren van herstelmaatregelen / begrotingswijzigingen;
- 		Het zijn van sparringpartner;
- 		Themaonderzoeken;
- 		Onderzoek programmarekening
met accountantsverslag;
- 		Opvragen nota’s deelonderwerpen financiële positie.

Intensiteit toezicht: Rood
- 		Goedkeuring begroting/
begrotingswijzigingen
noodzakelijk;
- 		Besluit inrichting toezichtregime;
- 		Intensivering ambtelijke en
bestuurlijk contact;
- 		Verdiepingsvragen rondom
financiële problematiek;
- 		Afspraken rondom termijn
herstel;
- 		Monitoren van herstelmaatregelen;
- 		Het zijn van sparringpartner;
- 		Themaonderzoeken;
- 		Opvragen nota’s deelonderwerpen;
- 		Facultatief: het houden van een
begrotingsscan;
- 		Onderzoek programmarekening
met accountantsverslag.

7

Toezichtsdomein

Belang toezicht

Informatie

Weging- en beoordelings-

		

arrangement

criteria Risicoanalyse

Ruimtelijke
ordening

Behartiging van de door
de provincie geformuleerde ruimtelijke
belangen.

Ruimtelijke plannen
van gemeente zijn
in overeenstemming
met het provinciaal
ruimtelijk beleid.

-		Wet ruimtelijke
ordening;
-		Provinciale
Structuurvisie;
-		Provinciale Verordening Ruimte;
-		Procesconvenant
ruimtelijke ordening
Zuid-Holland (provincie Zuid-Holland,
Zuid-Hollandse regio’s
en de Vereniging
van Zuid-Hollandse
Gemeenten).

WABO

Bescherming van mens
en natuur tegen schade
en gevaar; uitvoering van
vergunningverlening,
toezicht en handhaving
(milieu, bouwen en
wonen).

Voor gemeentelijke
vergunningverlening,
toezicht en handhaving is
er sprake van:
-		een door de gemeenteraad vastgestelde
zelfevaluatie, en
-		een door de gemeenteraad vastgesteld
verbeterplan.
-		Vanaf 1-1-2015: er is
een door de gemeenteraad vastgestelde
eindmeting 1.

Aan de hand van de
criteria uit de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo),
het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling
omgevingsrecht (Mor)

In het kader van de provinciale regisseurstaak (kwaliteitsverbetering) worden de
zelfevaluatie en het verbeterplan direct na vaststelling
door de gemeenteraad ter
beschikking gesteld aan de
provincie.

1 Per 1 januari 2013 is een landelijk verbetertraject omgevingsrecht gestart voor het implementeren van

de zogeheten kwaliteitseisen 2.1. De gemeente voert op basis van deze eisen een zelfevaluatie/nulmeting uit en
stelt deze vast in de gemeenteraad. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting stelt de gemeente een verbeterplan op
en stelt deze eveneens vast in de gemeenteraad. In 2015 dient er in het kader van het verbetertraject in elke gemeente
een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting te zijn.
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Model Bestuursovereenkomst

Toezichtregime Groen

Toezichtregime Oranje

Toezichtregime Rood

Ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen zijn niet strijdig
met de provinciale ruimtelijke
belangen.

Een of meerdere ontwerpbestemmingsplannen zijn
strijdig met de provinciale
ruimtelijke belangen.

Een of meerdere vastgestelde
ontwerp-bestemmingsplannen
zijn strijdig met de provinciale
ruimtelijke belangen.

Intensiteit toezicht: Groen
-		Regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Intensiteit toezicht: Oranje
-		Regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg;
-		De provincie intervenieert met
een zienswijze.

Intensiteit toezicht: Rood
-		Regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg;
-		De provincie intervenieert met
een reactieve aanwijzing.

De gemeente heeft alle vereisten
op orde:
1. Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie,
EN
2. Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

De gemeente heeft een van
de vereisten niet op orde:
1. Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie, maar er is geen door
de gemeenteraad vastgesteld
verbeterplan, OF
2. Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan,
maar is geen door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie.

De gemeente heeft geen van
de vereisten op orde:
1. Er is geen door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie,
EN
2. Er is geen door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

Intensiteit toezicht Groen:
-		Ambtelijk contact:
1 keer per jaar;
-		Kennisgevingbrief van GS;
situatie is conform de eisen;
-		Steekproef eens per 3 á 4 jaar.

Intensiteit toezicht Oranje:
-		Ambtelijk contact 2 keer per
jaar;
-		Interventie ambtelijk verzoek
om toelichting vraagpunten;
-		Als onduidelijkheid blijft
opschalen naar toezichtregime ROOD.

Intensiteit toezicht Rood:
-		Ambtelijk contact:
> 2 keer per jaar;
-		Bestuurlijk overleg;
-		Interventie: aanwijzing of
in de plaatsstelling.
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Toezichtsdomein

Informatie

Weging- en beoordelings-

		

arrangement

criteria Risicoanalyse

Externe
veiligheid

Bescherming van mens
en natuur tegen schade
als gevolg van de aanwezigheid van industriële
bedrijven en het transport van gevaarlijke
stoffen.

De gemeente levert
geautoriseerde en actuele
informatie aan voor de
provinciale risicokaart.

Ministeriële regeling
provinciale risicokaart,
verbonden aan de Wet
veiligheidsregio’s.

Archief- en
informatiebeheer

Toegankelijke en
betrouwbare informatie
van gemeenten.

Beoordelen horizontale
verantwoording van
het college van B&W
aan de gemeenteraad en
de provincie in de vorm
van een verslag.

Toetsing aan de Archiefwet op basis van
17 wettelijke criteria,
zoals genoemd in het
Aanvullend beleidskader
voor het interbestuurlijk
archieftoezicht,
zoals vastgesteld door
GS van Zuid-Holland op
14 mei 2013.

Huisvesting
verblijfsgerechtigden

Uitvoering wettelijk taak:
aantal verblijfsgerechtigden tijdig huisvesten
(aantal wordt door
de halfjaartaakstelling
benoemd, tijdig is
binnen 12 weken nadat
de verblijfsgerechtigde
aan de gemeente is
verbonden).

Tijdige realisatie van
de halfjaartaakstelling
van het Rijk / COA.

- 		De halfjaartaakstelling
van het Rijk;
- 		De maandelijkse
realisatiecijfers van het
COA;
- 		De registratie op
COA-site;
- 		De COA monitor;
- 		Een door de provincie
verplichte rapportage;
- 		Aanvullend beleidskader huisvesting
verblijfsgerechtigden,
zoals vastgesteld door
GS van Zuid-Holland
op 25 september 2012.
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Belang toezicht

Model Bestuursovereenkomst

Toezichtregime Groen

Toezichtregime Oranje

Toezichtregime Rood

1. De informatie voor de provinciale risicokaart is door de
gemeente geautoriseerd, EN
2. De informatie voor de provinciale risicokaart is actueel.

1. De informatie voor de provinciale risicokaart is niet door
de gemeente geautoriseerd,
maar wel actueel, OF
2. De informatie voor de
provinciale risicokaart is niet
actueel, maar wel door de
gemeente geautoriseerd.

1. De informatie voor de
provinciale risicokaart is
niet geautoriseerd, EN
2. De informatie van de
gemeente voor de provinciale
risicokaart is niet actueel.

Intensiteit toezicht Groen:
- Opstellen jaarlijkse bestuurlijke
rapportage, verder geen activiteiten.

Intensiteit toezicht Oranje:
- 		Opstellen jaarlijkse bestuurlijke
rapportage;
- 		Ambtelijk contact met
de gemeente.

Intensiteit toezicht Rood:
- 		Opstellen jaarlijkse bestuurlijke
rapportage;
- 		Ambtelijk contact met
de gemeente;
- 		Bestuurlijke escalatie.

Archief- en informatiebeheer
zijn op orde.

Archief- en informatiebeheer zijn
op enkele aspecten niet op orde.

Archief- en informatiebeheer
zijn op meerdere aspecten
niet op orde.

Intensiteit toezicht Groen:
Horizontale verslaglegging:
jaarlijks (na verloop van tijd
eens per 2 jaar).

Intensiteit toezicht Oranje:
Horizontale verslaglegging:
jaarlijks.

Intensiteit toezicht Rood:
Horizontale verslaglegging:
jaarlijks.

Informatie-uitvraag: Monitoren van
het door de gemeente aangekondigde verbeterplan inzake de
‘zorgpunten’: 1 keer per jaar.

Informatie-uitvraag: Monitoren van
de tussen provincie en gemeente
afgesproken verbeteracties inzake
de ‘zorgpunten’: 2 keer per jaar.

Gemeente heeft tijdig en volledig
voldaan aan halfjaarlijkse
taakstelling en heeft geen
achterstand.

Gemeente heeft niet tijdig of niet
volledig aan de halfjaarlijkse
taakstelling voldaan.

Gemeente heeft niet tijdig of
niet volledig aan de halfjaarlijkse
taakstelling voldaan en is
de afspraken over acties en
termijnen onvoldoende of niet
nagekomen.

Intensiteit toezicht Groen:
Volgen:
- 		Provincie signaleert;
- 		Provincie vraagt informatie op
en valideert deze informatie.

Intensiteit toezicht Oranje
Volgen en afspraken maken:
- 		De provincie maakt afspraken
met de gemeente over acties en
termijnen.

Intensiteit toezicht Rood
Intensief volgen en zo nodig zelf
uitvoeren (in de plaatsstelling):
- 		Vooraankondiging juridische
interventie door de provincie,
waarschuwing;
- 		Voornemen / besluit van de
provincie tot indeplaatsstelling
(met beroepsmogelijkheid);
- 		Provincie voert sancties uit.

Informatie-uitvraag: ontvangst
verslag door provincie.
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Bijlage B. Bij model bestuursovereenkomst: Structuur Staat van de Gemeente
Op te voeren door gemeente in P&C cyclus / jaarrekening

Rood / Oranje / Groen

Financiën
De begroting is materieel
in evenwicht
De meerjarenbegroting is
materieel in evenwicht
Is er reden voor extra aandacht?

Ruimtelijke ordening
De provinciale ruimtelijke
belangen zijn opgenomen in de
gemeentelijke ruimtelijke plannen
Is er reden voor extra aandacht?

Omgevingsrecht
(Toezicht, handhaving en
vergunningverlening milieu,
bouwen en wonen)
Er is een door de gemeenteraad
vastgestelde zelfevaluatie.
Er is een door de gemeenteraad
vastgesteld verbeterplan.
Vanaf 1-1-2015: er is een door
de gemeenteraad vastgestelde
eindmeting.		
Is er reden voor extra aandacht?
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Toelichting

Model Bestuursovereenkomst

Rood / Oranje / Groen

Toelichting

Externe veiligheid
De gemeente levert actuele en
volledige informatie voor de
provinciale risicokaart
Is er reden voor extra aandacht?

Archief- en informatiebeheer
Het archief- en informatiebeheer
zijn op orde 		
Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting verblijfsgerechtigden
Er is volledig voldaan aan
de halfjaartaakstelling en
er is geen achterstand
Er is tijdig voldaan aan de
halfjaartaakstelling en er is
geen achterstand 		
Is er reden voor extra aandacht?
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Colofon
Dit is een uitgave van Zuid-Holland, juni 2013.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
afdeling Bestuur.
Telefoon: 070 441 61 43
Email: bestuursafdeling@pzh.nl
Vormgeving, fotografie en druk:
Bureau Mediadiensten, provincie Zuid-Holland.

218866
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