
BIJLAGE B BIJ MODEL BESTUURSOVEREENKOMST: Interbestuurlijk toezicht 
Op te voeren door gemeente in P&C cyclus/jaarrekening

Financiën 
Rood/Oranje/Groen 

(inkleuren)
TOELICHTING (jaarrekeing 2015) TOELICHTING (Stand van zaken oktober 2015)

De begroting 2015 is in evenwicht Groen
Bij brief van 12 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten de begroting 2015 

beoordeeld als structureel en reëel in evenwicht.
geen bijzonderheden

De meerjarenbegroting 2016 - 2018 is in 

evenwicht
Groen Er worden geen bijzondere veranderingen voorzien. geen bijzonderheden

Is er reden voor extra aandacht?

Ruimtelijke ordening Rood/Oranje/Groen TOELICHTING TOELICHTING (Stand van zaken oktober 2015)

De provinciale ruimtelijke belangen zijn 

opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke 

plannen

Groen 

In alle in 2014 vastgestelde bestemmingsplannen zijn de provinciale ruimtelijke belangen 

opgenomen. De bestemmingsplannen zijn niet strijdig met de provinciale belangen.

1. Er is voor twee voorontwerpbestemmignsplannen in 2014 een e-formulier ingevuld.

2. Op basis van dit e-formulier was toezending aan de provincie niet nodig. 

3. Er is voor vijf ontwerpbestemmingsplannen in 2014 een e-formulier ingevuld. 

4. Op basis van dit e-formulier moest één plan aan de provincie worden toegezonden. De 

provincie heeft laten weten dat dit plan geheel overeenkomst met het provinciale ruimtelijke 

beleid.

5. Er is voor vier vastgestelde plannen in 2014 een e-formulier ingevuld.

6. Op basis van dit e-formulier was toezending aan de provincie niet nodig.

geen bijzonderheden

Is er reden voor extra aandacht?

Omgevingsrecht 
(T oezicht, handhaving en 

vergunningverlening milieu, bouwen en 

wonen )

Er is een door de gemeenteraad vastgestelde 

zelfevaluatie. 

Groen 
De zelfevaluatie is in 2014 vastgesteld. geen bijzonderheden

Nee. Een opmerking is wel dat Gedeputeerde Staten bij brief van 12 december 2014 de gemeente Ridderkerk er op 

wijzen dat de BAR-organisatie de financiële taakstelling daadwerkelijk gaat realiseren, waardoor de bijdrage van 

Ridderkerk zal worden verlaagd. Het is van belang dit proces nauwlettend te bewaken en, indien noodzakelijk, tijdig 

tot bijsturing over te gaan. 

Nee

Rood/Oranje/Groen TOELICHTING



Er is een door de gemeenteraad vastgesteld 

verbeterplan.

Groen 

Het verbeterplan is in 2014 vastgesteld.

In de tweede helft van 2014 is aangevangen met de opleidingen van de medewerkers conform 

de kwaliteitseisen. De inspanningen hebben zich vooral gericht op de verbreding van de 

kennis (basisopleidingen). Er is een werkgroep opgericht die een vergunningenbeleidsplan en 

een vergunningenuitvoeringsprogramma gaat opstellen. In deze stukken worden de diverse 

aspecten rond de kwaliteitseisen meegenomen. Voor toezicht & handhaving zijn deze stukken 

al gereed. Binnen de afdeling Vergunningen zijn in de tweede helft van 2014 de 

procesbeschrijvingen met hulp van specialisten opnieuw opgesteld en geoptimaliseerd. Er 

vindt oriëntatie plaats op verdere digitalisering van de processen.

geen bijzonderheden

Vanaf 1-1-2015: er is een door de 

gemeenteraad vastgestelde eindmeting.
N.v.t.

Deze indicator komt te vervallen, aangezien het landelijk traject is afgesloten en er geen 

eindmeting wordt gefaciliteerd.

Is er reden voor extra aandacht?

Provinciale Risicokaart Rood/Oranje/Groen TOELICHTING TOELICHTING (Stand van zaken oktober 2015)

De gemeente levert actuele en volledige 

informatie voor de provinciale risicokaart 
Oranje

Gemeenten zijn verplicht om burgers te informeren over de risico’s in hun woon/leef- 

omgeving. Dit doen gemeenten met een risicokaart. Deze kaart geeft aan of er risicovolle 

bedrijven in de gemeenten gevestigd zijn of er transportroutes voor gevaarlijke stoffen door de 

woonomgeving lopen etc. De door de gemeente Ridderkerk aangeleverde informatie tbv de 

provinciale risicokaart is geautoriseerd en wordt in 2015 in zijn geheel geactualiseerd. 

De risicokaart is inmiddels volledig geactualiseerd. De code wordt bij de verantwoording in de 

jaarrekening 2015 op 'groen' gezet. 

Is er reden voor extra aandacht?

Archief- en informatiebeheer Rood/Oranje/Groen TOELICHTING TOELICHTING (Stand van zaken oktober 2015)

Het archief- en informatiebeheer zijn op 

orde 
Oranje

In het eerste kwartaal 2015 komt er een archiefinspectie (Stadsarchief Rotterdam). De 

rapportage die hieruit volgt wordt gebruikt voor de website "Waar staat je gemeente". Tevens 

wordt het verslag gestuurd naar de Raad. Hierna wordt het doorgestuurd naar de Provincie. 

Naar aanleiding van dit verslag wordt een plan van aanpak opgesteld dat in 2015 wordt 

opgepakt door de gemeente.

In het eerste kwartaal 2015 heeft een archiefinspectie (Stadsarchief Rotterdam) plaatsgevonden. 

Het concept-rapport naar aanleiding van deze inspectie en het plan van aanpak zijn inmiddels ter 

goedkeuring aangeboden aan de BAR directie. Hierna komt er een gesprek tussen het 

Stadsarchief en de voorzitter van de Directieraad. Daarna komt er een definitieve rapport dat 

wordt aangeboden aan de raad en de Provincie. 

Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting 

Verblijfsgerechtigden/ 

Vergunninghouders

Rood/Oranje/Groen TOELICHTING TOELICHTING (Stand van zaken oktober 2015)

Ja, het plan van aanpak dat voortkomt uit de rapportage moet opgepakt worden. Hier moet tijd en budget voor vrij 

gemaakt worden.

Nee 

Nee



Er is volledig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

Groen

Er is nog een kleine achterstand van 4. Deze is makkelijk in te lopen.

Stand op 1 januari 2014                                            6

Taakstelling 1e helft 2014                                        18

Realisatie 1e helft 2014                                           17

Stand op 1 juli 2014                                                  7 

Taakstelling 2e helft 2014                                        25

Taakstelling 2e helft 2014 (incl. achter/voor)              32

Realisatie december 2014                                       28

Achter/voor realisatie 2014                                        4

geen bijzonderheden

Er is tijdig voldaan aan de 

halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

N.v.t.

Het COA registreert op dit moment nog niet het gemiddeld aantal weken waarbinnen een 

verblijfsgerechtigde / vergunninghouder wordt gehuisvest. Dit betekent dat er geen informatie 

is ten aanzien van het tijdig voldoen aan de halfjaartaakstelling.

Is er reden voor extra aandacht? Ja, de taakstelling voor 2015 is verdubbeld t.o.v. die van 2014.


