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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 17 november 2015,
3881242.
Gelet op artikel 124h van de Gemeentewet;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit verstrekking systematische
toezichtinformatie;
Gelet op artikel 38 van de Archiefwet;
Gelet op artikel 5.2a, tweede lid van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
Overwegende dat Provinciale Staten in hun vergadering van 20 september
2013 hebben besloten tot vaststelling van de Verordening systematische
toezichtinformatie Noord-Brabant, waarin regels zijn vastgelegd over de aard
en wijze van verstrekking van informatie door gemeenten en waterschappen
aan Gedeputeerde Staten ter uitvoering van hun toezichtstaken;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten het beleidsplan 2013-2015
Interbestuurlijk Toezicht hebben geëvalueerd, welke evaluatie aanleiding geeft
tot wijziging van de werkwijze, opgenomen in de wijziging van artikel 2;
Overwegende dat Gedeputeerde Staten voornemens zijn het beleidsplan in
2019 wederom te evalueren, waarbij dan tevens deze verordening zal worden
geëvalueerd;
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Datum

22 januari 2016

besluiten tot vaststelling van de volgende verordening:

Documentnummer

3910902

Artikel I Wijzigingen
De Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant wordt als volgt
gewijzigd:
A.
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
Het derde lid komt te luiden:
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden jaarlijks voor 15 juli aan
Gedeputeerde Staten overgelegd.
B.
Onder vernummering van de artikelen 7 en 8 tot 8 en 9 wordt een artikel
toegevoegd, luidende:
Artikel 7 Evaluatie
Gedeputeerde Staten zenden uiterlijk in 2019, en vervolgens telkens na vier
jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze verordening.
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsverordening Verordening
systematische toezichtinformatie Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 22 januari 2016
Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de griffier,

drs. M.P.J.M. van Gruijthuijsen (plv.)

mw. mr. K.A.E. ten Cate (plv.)
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