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BIJLAGE   -  Evaluatie interbestuurlijk toezicht

Landelijk zijn er de afgelopen jaren evaluaties uitgevoerd, die resulteerden in de Agenda Toekomst van het

(Interbestuurlijk) Toezicht (ATT) en een Actieplan. Wij staan als provincie achter de uitgangspunten van de

ATT, die zijn gevat in vijf actielijnen:

1. Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht 

2. Beter voeren dialoog 

3. Beter leren via toezicht  

4. Uniformeren uitvoering toezicht 

5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s.

Meer informatie over de Agenda en het Actieplan vindt u hier:

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2018/12/21/agenda-toekomst-van-het-

interbestuurlijk-toezicht

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/11/actieplan-agenda-toekomst-van-het-

toezicht-att

Naast deze landelijke evaluatie hebben wij het provinciale IBT-beleid en IBT-proces geëvalueerd.

Onderdeel van de evaluatie waren een onder alle Zuid-Hollandse gemeenten uitgezette enquête en een

aantal ambtelijke gesprekken met gemeenten. 

Figuur 1 Resultaat evaluatie IBT op hoofdlijnen

Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten over het algemeen positief zijn over de wijze waarop het IBT-proces

vanuit de provincie wordt gefaciliteerd. De formats voor de jaarlijkse uitvraag voldoen aan het doel

waarvoor ze zijn opgesteld en de terugkoppeling van de provinciale toets verloopt over het algemeen goed. 

Een belangrijk punt van kritiek is dat de beschikbare IBT-informatie niet actueel is omdat het een beeld

geeft over het voorafgaande jaar. Het gesprek over de verantwoording van het college aan de raad op

basis van de jaarstukken vindt daarom onvoldoende plaats. Ook het gesprek tussen provincie en
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gemeenten over de uitkomsten van het IBT vindt nauwelijks plaats, terwijl gemeenten aangeven graag hun

actuele en specifieke situatie toe te willen lichten om dit te laten meewegen in het uiteindelijke oordeel. 

Daarnaast vinden veel gemeenten dat het toezicht niet te rigide moet worden toegepast. De norm moet

worden afgezet tegen de ‘menselijke maat’ en individuele omstandigheden. Ook horen gemeenten graag

wat er nodig is om beter te scoren en te voldoen aan de uitvoering van hun medebewindstaken. Daarbij

zijn goede voorbeelden welkom. Tot slot geven gemeenten aan dat themagericht onderzoek nuttig kan zijn.

Hiermee kan beter worden ingespeeld op actuele gebeurtenissen en risico’s.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie en de landelijke ontwikkelingen onderzoeken wij samen met

de Zuid-Hollandse gemeenten ideeën voor een nieuw IBT-beleid dat bijdraagt aan een beter openbaar

bestuur en het (maatschappelijk) belang van het generieke toezicht wordt vergroot. Een meer individuele

benadering van gemeenten staat daarbij voorop. Een betere dialoog tussen de provincie en gemeenten

kan leiden tot meer maatwerk en afstemming op de specifieke situatie van dat moment. ICT-infrastructuur

is daarbij ondersteunend en faciliterend voor zowel provincie als gemeenten.


