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(DOS-2017-0001506)

Contact

              

                

                    

Onderwerp


Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016.

Publiekssamenvatting

Hoe staat de gemeentelijke taakbehartiging op risicovolle toezichtsdomeinen in Zuid-Holland er
voor? Hiertoe stelt de provincie jaarlijks een Rapportage Interbestuurlijk Toezicht op met de
resultaten van het interbestuurlijk toezicht op de 60 Zuid-Hollandse gemeenten. Die van 2016 is
op 31 oktober 2017 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Een vergelijking met 2015 maakt
duidelijk dat er bij de meeste gemeenten sprake is van een positieve trend voor de domeinen
financieel toezicht en omgevingsrecht. Voor ruimtelijke ordening, monumentenzorg en informatie-
en archiefbeheer is er relatief weinig veranderd. Voor huisvesting vergunninghouders is er een
forse opgave. De meeste gemeenten losten knelpunten op of werkten gericht aan oplossingen.
Met gemeenten die over de gehele linie niet voldoen aan de wettelijke eisen en ‘oranje’ of ‘rood’
scoren treedt de provincie in overleg om inzicht te krijgen in de problematiek en afspraken te
maken over vervolgacties. Inzet van de provincie is om samen met de gemeenten te werken aan
een zo ‘groen’ mogelijk totaalbeeld.

Advies
1. Vast te stellen de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 met de resultaten van het
interbestuurlijk toezicht van de provincie Zuid-Holland voor 60 gemeenten;
2. Vrij te geven voor een reactie van de gemeenten de verbetervoorstellen voor de indicatoren
van de domeinen ruimtelijke ordening en omgevingsrecht;

3. Vast te stellen de brief aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Zuid-
Hollandse gemeenten, waarmee de Zuid-Hollandse gemeenten worden geïnformeerd over het
resultaat van de met gemeenten gevoerde gespreksronde, de Rapportage Interbestuurlijk
Toezicht over 2016 en de verbetervoorstellen voor de indicatoren en te bepalen dat een afschrift
van de brief wordt verzonden aan de gemeenteraden en de Vereniging van Zuid-Hollandse
Gemeenten;
4. Vast te stellen de brief voor Provinciale Staten, waarmee het resultaat van de met gemeenten
gevoerde gespreksronde,de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 en de
verbetervoorstellen voor de indicatoren ter kennisname worden aangeboden aan Provinciale
Staten;
5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de besluiten onder 1 tot en met 4 alsmede de
daarin genoemde documenten op grond van art. 55 van de Provinciewet juncto art. 10, tweede
lid, onder f, van de Wet openbaarheid van bestuur totdat de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de Zuid-Hollandse gemeenten en Provinciale Staten door de verzending van
deze documenten schriftelijk zijn geïnformeerd;

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016.

                       

                                            

                                                                                  

                                                        

                                      

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 31 oktober 2017 31 oktober 2017
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Besluit GS
Conform advies vastgesteld


Bijlagen
- Resultaat gespreksronde IBT met gemeenten in Zuid-Holland eerste kwartaal 2017
- Rapportage IBT over 2016 voor GS 31 oktober 2017
- Verbetervoorstellen indicatoren IBT domeinen ruimtelijke ordening en omgevingsrecht met
bijlage
- Brief GS aan PS Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016
- Brief GS Colleges BenW gemeenten Zuid-Holland Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over
2016

1 Toelichting voor het College

Zie brief voor Provinciale Staten.

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden

Juridisch kader

Ten aanzien van de voorgelegde besluiten en de daarin genoemde documenten wordt

geadviseerd om op grond van artikel 55 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, onder f,

van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen aan een ieder die hiervan

kennis draagt. De reden is het belang dat de colleges van Burgemeester en Wethouders van de

gemeenten en Provinciale Staten erbij hebben als eerste kennis te kunnen nemen van de

informatie. De geheimhouding vervalt nadat gemeenten en Provinciale Staten zijn geïnformeerd.


2 Proces

Zie brief voor Provinciale Staten.

Landelijke evaluatie en doorontwikkeling IBT

In opdracht van het ministerie van BZK voert bureau Pro Facto in 2017 een landelijke

(eind)evaluatie van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) uit. Het resultaat van

deze landelijke evaluatie van het IBT wordt – nadat de nieuwe bewindspersoon de koepels van

IPO en VNG heeft geconsulteerd – aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatie is van groot

belang voor de doorontwikkeling van het IBT en de wijze waarop de provincies in de toekomst

invulling geven aan hun rol als interbestuurlijk toezichthouder. Zodra het onderzoek openbaar is

wordt u daarover geïnformeerd. Met de portefeuillehouder IBT is afgesproken om op basis van dit

onderzoeksresultaat en aan de hand van een nota evaluatie en doorontwikkeling IBT een

discussie in GS te voeren over het toekomstige ambitieniveau voor IBT.

3 Communicatiestrategie

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Zuid-Hollandse gemeenten (en in afschrift

de gemeenteraden en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten) en Provinciale Staten

worden geïnformeerd over de bijgevoegde IBT-stukken. Nadat genoemde partijen als eerste

kennis hebben kunnen nemen van de IBT-stukken, zijn deze openbaar. In lijn met eerder door u

gemaakte afspraken vindt geen actieve communicatie over de bijgevoegde toezichtinformatie

plaats. Er volgt geen persbericht.
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