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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-776708888 DOS-2021-

0000751

Onderwerp

Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht IBT 2022

Advies

1. Vast te stellen de notitie 'Generiek interbestuurlijk toezicht - van reactief naar proactief

toezicht'.
2. In te stemmen met de (concept) model-bestuursovereenkomst IBT2022. 

3. In te stemmen met het concept Uitvoeringsprogramma IBT2022. 

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Statenleden, voorafgaand aan de
bespreking in de Commissie BMM op 15 september 2021, worden geïnformeerd over de

nieuwe model-bestuursovereenkomst IBT2022.
5. Vast te stellen het persbericht over het nieuwe IBT-beleid van de provincie Zuid-Holland.

6. Te bepalen dat de model-bestuursovereenkomst IBT2022 en het concept
Uitvoeringsprogramma IBT2022 met een brief onder ambtelijk mandaat (mandaatnummer

AFT12) naar de colleges van burgemeester en wethouders van alle Zuid-Hollandse

gemeenten worden gestuurd, met het verzoek hierop vóór 15 september 2021 inhoudelijk te
reageren.

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het nieuwe IBT-beleid van de Provincie 
Zuid-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Notitie 'Generiek interbestuurlijk toezicht - van reactief naar proactief toezicht'.

2. Model-bestuursovereenkomst IBT2022 Provincie Zuid-Holland.

3. Concept Uitvoeringsprogramma IBT2022 Provincie Zuid-Holland.
4. GS-brief aan Provinciale Staten.

5. Persbericht over het nieuwe IBT-beleid.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 juni 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Zie voor een nadere toelichting bijgaande brief voor Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Voorliggende model-Bestuursovereenkomst IBT2022 en het concept Uitvoeringsprogramma

IBT2022 zijn afgestemd met onder andere een ambtelijke klankbordgroep waarin diverse

gemeenten en de VZHG zijn vertegenwoordigd. Het concept Uitvoeringsprogramma IBT2022 is

een eerste opzet waaraan in de zomer van 2021 verder gewerkt zal worden. Nog niet alle

onderdelen konden worden ingevuld. Ook de model-Bestuursovereenkomst is nog een concept

waar gemeenten nog op kunnen reageren.

Afstemming met gemeenten

In de ambtelijke klankbordgroep werd aangegeven dat het op prijs wordt gesteld als concepten

van de model-Bestuursovereenkomst IBT2022 en het Uitvoeringsprogramma IBT2022 in een zo

vroeg mogelijk stadium (bestuurlijk) worden gedeeld, omdat dit tijdige besluitvorming door

gemeenten bevordert. Daarom wordt voorgesteld met deze concepten in te stemmen en te

bepalen deze met een ambtelijke brief naar de colleges van Burgemeester en Wethouders van de

Zuid-Hollandse gemeenten te sturen. 

Opmerkingen van gemeenten zullen we verwerken waarna de besluitvorming door GS over de

definitieve model-Bestuursovereenkomst IBT2022 en het definitieve Uitvoeringsprogramma

IBT2022 op 21 september 2021 kan plaatsvinden.

Provinciale Staten / Commissie BMM

In de procedurevergadering van de Commissie BMM van woensdag 2 juni 2021 is besloten het

interbestuurlijk toezicht te agenderen voor de overlegvergadering BMM op 15 september 2021.

Voorafgaand hieraan heeft op 9 juni jl. een technische sessie plaatsgevonden, waarin de

commissieleden zijn bijgepraat over het interbestuurlijk toezicht. 

Voorgesteld wordt om de commissie voorafgaand aan de bespreking van 15 september uitvoerig

te informeren over de voorgenomen invulling van het toezicht door middel van bijgaande GS-brief,

de model-Bestuursovereenkomst IBT2022 en het concept Uitvoeringsprogramma IBT2022.

Hiermee informeren we de commissieleden voorafgaand aan de besluitvorming door GS op 21

september 2021, zodat zij op 15 september nog suggesties aan uw college kunnen meegeven.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Sinds de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (1 oktober 2012) is de

provincie toezichtbouder op de naleving van wet- en regelgeving in medebewind door gemeenten.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 N.v.t.

 

3 Proces

 

De model-Bestuursovereenkomst IBT2022en het Uitvoeringsprogramma IBT2022 zijn in overleg

met de Zuid-Hollandse gemeenten tot stand gekomen. 

Al gezette stappen:

  Evaluatie van het IBT in de provincie Zuid-Holland

  Brief van GS aan alle colleges van B&W van 16 maart 2021 over het voornemen een nieuwe

bestuursovereenkomst IBT af te sluiten.

  Drie (digitale) ambtelijke bijeenkomsten met de coördinatoren IBT van gemeenten

  Instellen van een klankbordgroep een vertegenwoordiging van een aantal gemeenten en de

VZHG

  (Digitale) workshops met gemeenten over de toezichtgebieden Archief- en informatiebeheer

en Monumentenzorg.

  Technische sessie / presentatie voor PS op 9 juni 2021

 Opstellen van een concept beleidsnotitie, een model-bestuursovereenkomst en concept-

Uitvoeringsprogramma voor bespreking in GS op 29 juni.

Na GS-vergadering van 29 juni:

  Conceptstukken naar de gemeenten sturen voor het bieden van de gelegenheid voor 15

september op de voorstellen te reageren. Dit gebeurt met een ambtelijke brief onder

mandaatnummer AFT12.

  PS informeren met een brief, de model-Bestuursovereenkomst IBT2022 en concept-

Uitvoeringsprogramma IBT2022

  Bestuurlijke bijeenkomst (digitaal) voor bestuurders van gemeenten op 15 juli 2021

  Overlegvergadering van de Statencommissie BMM op 15 september 2021

 Besluitvorming door GS op 21 september 2021

 Na besluitvorming op 21 september toezenden van de stukken naar alle gemeenten met een

GS-brief en ondertekening van de Bestuursovereenkomst IBT2022

  Persbericht over het nieuwe IBT-beleid van de Provincie Zuid-Holland.

4 Participatie en rolneming

 

In 2020 is in het kader van de evaluatie van de bestuursovereenkomst IBT een enquête uitgezet

bij alle Zuid-Hollandse gemeenten en zijn op basis van de reacties met enkele respondenten

gesprekken gevoerd. 

Er is vervolgens een klankbordgroep gevormd, bestaand uit de IBT-coördinatoren van de

gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, Leiderdorp en Zoetermeer. De secretaris

van de VZHG is agenda-lid en wordt bijgepraat door de IBT-coördinator van Capelle aan den

IJssel.



4/4

Alle gemeenten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan drie ambtelijke bijeenkomsten over het

toekomstige IBT. Veel gemeenten hebben daarvan gebruik gemaakt.

Er zijn twee workshops georganiseerd om met specialisten van de gemeenten door te praten over

de toezichtgebieden Archief- en informatiebeheer en Monumentenzorg.

Landelijk voeren we ambtelijke gesprekken over een verdere uniformering van het IBT. Het

gremium hiervoor is het landelijke IBT-coördinatorenoverleg, waarin ook het ministerie van BZK

en de VNG zijn vertegenwoordigd. Zuid-Holland heeft het initiatief genomen om twee

verdiepingssessies over de uniformering te organiseren met de IBT-coördinatoren van alle

provincies. Vervolgens gaat hier een landelijke werkgroep, maar Zuid-Holland in is

vertegenwoordigd, verder mee aan de slag.

 

5 Communicatiestrategie

 

Voorgesteld wordt direct na de besluitvorming door GS op 29 juni 2021 bijgaand persbericht over

het nieuwe IBT-beleid uit te laten gaan. 

Na vaststelling van de definitieve bestuursovereenkomst IBT door GS op 21 september 2021 en

door de individuele colleges van B&W van alle Zuid-Hollandse gemeenten in oktober en

november 2021 zullen de bestuursovereenkomsten ondertekend worden. In het GS-voorstel voor

besluitvorming op 21 september 2021 zullen wij voorstellen doen voor de verdere

communicatiestrategie rond deze gebeurtenis.

 


