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Interbestuurlijk toezicht - verstrekken van toezichtinformatie over 2015 

Kennisnemen van: 

Bijgevoegde rapportage over 2015 op grond van de verordening systematische toezichtinformatie orovincie 
Utrecht. 

Inleiding: 

Voor zowel het rijk als de provincie is het van belang om te weten of de gemeente taken in medebewind, in 
opdracht van rijks- en provinciale overheid, conform de wettelijke eisen uitvoert. Daarom houden ze 
toezicht op de gemeente via het zogenoemde interbestuurlijk toezicht (hierna IBT). In de loop der jaren zijn 
er voor de medebewindtaken veel verschillende instrumenten en specifieke toezichtbepalingen ontstaan, 
op sommige gebieden waren zelfs gelijktijdig meerdere toezichthouders actief (vakdepartementen 
rijksinspecties, provincie). Uit een onderzoek naar de vereenvoudiging van dit toezichtstelsel is in 2012 de 
Wet revitalisering generiek toezicht (hierna Wet rgt) voortgekomen. Behalve vereenvoudiging heeft deze 
wet ten doel om het IBT transparanter te maken en de bestuurlijke druk te verminderen. 

In raadsinformatiebrief (15R.00487): 'Invulling horizontale verantwoording' (vastgesteld op 6 oktober 2015) 
is uw raad geïnformeerd over de veranderingen in het interbestuurlijk toezicht. Uitgangspunt van de Wet rgt 
is het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitvoert en de horizontale verantwoording op orde 
is. Bij horizontale verantwoording legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van medebewindtaken door het 
college. De controlerende rol van de raad neemt hierdoor toe. 



De provincie houdt verticaal toezicht op de gemeente en stelt zich daarbij terughoudend op. Dit op basis 
van het vertrouwen dat de gemeente haar taken goed uitoefent en dat de horizontale verantwoording van 
het college aan de raad op orde is. Het Rijk houdt verticaal toezicht op de provincie en daarnaast ook op de 
gemeente voor die terreinen waar de provincie geen taak heeft. 

Het toezicht is nadrukkelijk gericht op de uitvoering van de medebewindstaken, en niet bedoeld om de 
kwaliteit van de taakuitvoering te verbeteren. De verticale toezichthouder grijpt alleen in wanneer 
medebewindtaken niet (juist) worden uitgevoerd. Hiervoor zijn twee generieke instrumenten opgenomen, te 
weten: 

indeplaatsstelling: bij taakverwaarlozing kan de toezichthouder de taak overnemen; 
schorsing/vernietiging: van besluiten die in strijd zijn met het recht of algemeen belang. 

Om te bepalen of tot ingrijpen wordt overgegaan, doorloopt de toezichthouder een 'interventieladder'. Deze 
start met signaleren en eindigt met het definitief toepassen van het instrument. 

De burger is gebaat bij een gemeente die haar taken uitvoert conform de wettelijke eisen. Een goede 
invoering van de Wet rgt draagt bij aan de rechtszekerheid voor de burger en transparantie in het handelen 
van de overheid. 

Kernboodschap: 

1.1 Door middel van de rapportage toezichtinformatie 2015 wordt uw raad geïnformeerd over de stand van 
zaken rond de uitvoering van de taken in medebewind. 

Jaarlijks dient het college van B&W informatie over de taakuitvoering op de risicogebieden: Archiefwet, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet, Milieubeheer 
en Huisvestingswet aan de provincie te verstrekken. Aan het Rijk wordt informatie over de taakuitvoering op 
de risicogebieden: Wet kinderopvang, Leerlingenvervoer, Onderwijshuisvesting, Leerplichtwet, Drank- en 
Horecawet, Wet Veiligheidsregio's en Wet publieke gezondheid verstrekt. 

Om aan de informatieplicht van de provincie en het Rijk te voldoen is de rapportage Systematische 
Toezichtinformatie 2015 opgesteld, deze biedt het college u ter kennisgeving aan. In deze rapportage wordt 
op hoofdlijnen de uitvoering van genoemde wettelijke taken weergegeven. Op deze manier kan uw raad 
een oordeel vormen over hoe het college de taken in medebewind uitvoert en voldoet de gemeente aan de 
Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht. 

Op basis van de huidige rapportage is onze conclusie dat de gemeente Oudewater in control is op de 
punten waar de rapportage op ziet. Inmiddels is ook het definitieve oordeel inzake het IBT over 2014 van 
de provincie Utrecht ontvangen. Op basis van de ingediende toezichtinformatie beoordeelt de provincie 
Utrecht over het algemeen de taakuitvoering voor de verschillende terreinen als adequaat. Er zijn enkele 
verbeterpunten aangetroffen, deze zijn in de bijgevoegde rapportage toezichtinformatie 2015 opgenomen. 
De verbeterpunten zijn inmiddels in de organisatie uitgezet. 

1.2 Horizontale verantwoording aan de raad via één verantwoordingsdocument. 
Verantwoordingsjaar 2014 was het eerste jaar om praktijkervaring op te doen met de uitwerking en 
toepassing van de wet en het interbestuurlijk toezicht. Het hele traject van deze wijze van verantwoording is 
nog volop in ontwikkeling en zal aan verandering onderhevig zijn. Zo was het in eerste instantie de 
bedoeling om vanaf het verantwoordingsjaar 2015 de jaarrekening uit te breiden met een nieuwe paragraaf 
'Horizontale verantwoording'. Echter door het te laat beschikbaar stellen van de toezichtindicatoren op de 
website waarstaatjegemeente.nl is dit voor het verantwoordingsjaar 2015 niet gelukt en wordt uw raad 
middels bijgevoegde rapportage geïnformeerd over de stand van zaken rond de uitvoering van de taken in 
medebewind. De verwachting is wel dat waarstaatjegemeente.nl optimaal gaat functioneren zodat er vanaf 
het verantwoordingsjaar 2016 een paragraaf 'Horizontale verantwoording' aan de jaarrekening kan worden 
toegevoegd. In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de prestaties op de relevantste 
gemeentelijke medebewindstaken, aangevuld met een oordeel van het college. Ook wordt in de paragraaf 
verwezen naar eventuele maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de resultaten. 

2 



Tevens wordt een verwijzing opgenomen naar de website waarstaatjegemeente.nl waar de volledige 
toezichtinformatie inzichtelijk wordt gemaakt. Op deze manier is het voor de gemeenteraad mogelijk om 
vragen te stellen en een politiek oordeel te vormen over de gemeentelijke prestaties. Hiermee wordt de 
horizontale verantwoording tussen college en raad versterkt. Door de aansluiting met de jaarrekening is de 
toezichtinformatie duidelijk herkenbaar en kan deze in samenhang met de overige 
verantwoordingsinformatie in de jaarrekening bekeken worden. 

Vervolg: 

Vóór 15 juli 2016 wordt de rapportage met alle documenten aan de provincie Utrecht aangeleverd. Op 
basis van de verkregen informatie via de verordening wordt vervolgens door het team Interbestuurlijk 
Toezicht van de provincie Utrecht de taakuitvoering door de gemeente op de verschillende IBT-terreinen 
beoordeeld. De uiteindelijke beoordeling van de provincie Utrecht volgt in een brief aan burgemeester en 
wethouders. 

Bijlagen: 

1. Rapportage systematische toezichtinformatie 2015:16İ.02339 

De secretaris De burgemeester 

oltrigter 
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