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Samenvatting
Het interbestuurlijk toezicht is het toezicht dat de provincie houdt op gemeenten,
gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Dit is een wettelijke taak. In
juni 2015 hebben wij u in dat kader de beleidsevaluatie ex artikel 217a PW
van het Interbestuurlijk Toezicht 2013-2015 (nr. 3820429) toegestuurd.
Uit die evaluatie bleek onder andere dat de voor het archieftoezicht benodigde
informatie niet of nauwelijks toegezonden wordt. Een oorzaak daarvan is dat in
de Verordening systematische toezichtinformatie geen inzendtermijn met een
vaste datum was opgenomen.
Het nieuwe Beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019 (zie
Statenmededeling 387881) is aanleiding om deze verordening te wijzigen en
een termijn te koppelen aan het toezenden van de informatie.
Een andere wijziging is het toevoegen van een evaluatieartikel om de
verordening aan het eind van de looptijd van het beleidskader Interbestuurlijk
Toezicht te evalueren.
Het voorstel
Vaststellen ontwerp Eerste wijzigingsverordening Verordening systematische
toezichtinformatie.
Aanleiding
Het Beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019.
Bevoegdheid

Op grond van artikel 124h van de Gemeentewet kunnen bij provinciale
verordening nadere regels worden gesteld aan de systematische
informatieverstrekking aan het provinciebestuur. Op grond van artikel 143 van
de Provinciewet zijn Provinciale Staten in dit geval bevoegd tot vaststelling van
deze verordening.
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Doel
Het tijdig ontvangen van toezichtinformatie om de wettelijke taak van
interbestuurlijk toezicht uit te kunnen oefenen. Daarnaast het evalueren van de
werking van de verordening.
Argumenten

1.
1.1.

De wijziging van de verordening is nodig om de toezichtinformatie te
ontvangen die noodzakelijk is om het interbestuurlijk toezicht uit te
kunnen oefenen.
Het (tijdig) ontvangen van de juiste informatie is noodzakelijk om
toezicht efficiënt en effectief uit te oefenen.

1.2.

Om de werking van de verordening te evalueren is een evaluatieartikel
toegevoegd.
Dit artikel geeft daartoe de wettelijke onderbouwing.

Kanttekeningen

1.
1.1.

Gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen kunnen
de wijziging als extra toezichtlast ervaren.
Uitgangspunt van het interbestuurlijk toezicht is dat wij ons toezicht
grotendeels baseren op verslagen die het college / dagelijks bestuur
toch al aan de raad / het algemeen bestuur moet toezenden. Landelijk
gezien is er bij het archiefbeheer een trend naar jaarlijkse
verslaglegging. Hiermee sluiten wij aan bij de landelijke
ontwikkelingen.
Daarnaast hanteren de meeste andere provincies een vergelijkbare
inzendtermijn als wij nu voorstellen.

Financiën
N.v.t.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
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Planning
Na besluitvorming door Provinciale Staten wordt de wijzigingsverordening
gepubliceerd in het Provinciaal Blad en treed vervolgens in werking. Lokale
overheden worden hierover geïnformeerd tegelijk met het informeren over het
Beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019.
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Bijlagen
-

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: Mw. Drs. E. Breebaart, ebreebaart@brabant.nl,
Eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht en Afd Interbestuurlijk Toezicht
Opdrachtnemer: drs. I.J.H. Koch, Ikoch@brabant.nl,
Eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht en Afd Interbestuurlijk Toezicht
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