STATENVRAGEN
Betreft: Inspectierapport IBT
Den Bosch, 20 september 2017
Geacht College,
Recent is het Inspectierapport IBT Omgevingsrecht verschenen. IBT en dit rapport gaan over het
toezicht van de Provincie Noord-Brabant (PNB) op de gemeenteraden van Brabantse gemeenten.
PNB kijkt hiermee of gemeenteraden daadwerkelijk op een goede manier toezicht houden op de
werkzaamheden van de Colleges van B&W. Inwoners van gemeenten moeten er op kunnen
vertrouwen dat (in dit geval lokale) overheden hun kerntaken oppakken, uitvoeren en budget voor
beschikbaar stellen. De fractie van de VVD wil daarom ruim voor de begrotingsbesprekingen 2018
van de gemeenteraden graag de volgende mondelinge vragen stellen.
1) Is er met elke gemeente betrokken bij dit onderzoek actief en direct op een juiste manier
gecommuniceerd of zijn er momenten geweest waar dit in eerste instantie niet goed is gegaan en
dus beter kan?
2) De VVD fractie is van mening dat dit IBT rapport gaat over de verhouding gemeente-provincie en
niet over de verhouding gemeente-ondernemer. Deelt GS deze opvatting?
3) Wat heeft GS de afgelopen periode gedaan om alle Brabantse gemeenteraden te informeren en te
controleren en ze daarbij te wijzen op de eigenstandige verantwoordelijkheden die gemeenteraden
hebben op dit terrein, zoals het borgen van voldoende budget voor uitvoering van de aan hun
colleges opgedragen handhavingstaken?
4) Vindt GS dat er sprake is van een ͚level playing field͛ tussen gemeenten met aan de ene kant
gemeenten die hun verplichte taken op orde hebben en gemeenten die hun verplichte taken niet op
orde hebben?
5) Hebben we goed begrepen dat GS wil dat gemeenten hun taken goed uitvoeren bij de controle
van bedrijven ipv dat de PNB deze taken overneemt van gemeenten?
6) Heeft GS de gemeenteraden voldoende geïnformeerd dat PNB eventueel het toezicht wel kan
overnemen van gemeenten en op kosten van die gemeenten het toezicht kan uitvoeren? Zo niet,
bent u bereid dat alsnog voorafgaand aan de begrotingsbehandelingen 2018 te doen? Hoe kijkt u aan
tegen het verplicht mandateren van deze taken door gemeenten aan de omgevingsdiensten?
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