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Griffie: 

In deze brief informeren wij u over de resultaten van het door de provincie uitgevoerde 
interbestuurlijk toezicht (IBT) op alle Zuid-Hollandse gemeenten over 2014. Ook vragen wij uw 
aandacht voor de doorontwikkeling van IBT en de implementatie van verbetervoorstellen in 2016. 

Bezoekadres 

Zuid-Hoilandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en de buslijnen 

90. 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 
In lijn met de Bestuursovereenkomst IBT stelden de raden hun 'Staat van de Gemeente' vast en 
verzonden deze aan de provincie. De gemeenten gaven hierin hun oordeel over de staat van de 
domeinen financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht informatie- en archiefbeheer, 
huisvesting vergunninghouders en de provinciale risicokaart. De provincie beoordeelde de 
informatie en verwerkte deze in de bijgevoegde Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014 
met daarin een totaalbeeld van de prestaties van alle 60 Zuid-Hollandse gemeenten. 

Resultaten per domein 
Voor financiën geldt dat het beeld van de begroting 2015 beter is dan dat van 2014. Opvallend is 
wel de toename van het aantal gemeenten waarbij het begrotingsevenwicht moest worden 
aangetoond op grond van de meerjarenbegroting. De meeste gemeenten scoren 'groen' voor het 
domein ruimtelijke ordening. Aangezien de huidige indicator voor omgevingsrecht niet meer 
relevant is, volgt voor dit domein een nieuwe indicator. In vergelijking met 2013 scoren meer 
gemeenten 'groen' voor de provinciale risicokaart Ook het beeld voor informatie- en 
archiefbeheer is positief gewijzigd: de provincie ziet over 2014 de eerste verbeteringen in het 
digitale informatie- en archiefbeheer. Dankzij de inzet van gemeenten op het vlak van huisvesting 
vergunninghouders scoren zij eind 2014 allen nog 'groen'. Wel wordt het steeds lastiger de 
taakstelling te realiseren vanwege de oplopende taakstelling en de situatie op de woningmarkt 
In bijlage 1 van de rapportage vindt u per gemeente een toelichting. Wij vragen uw aandacht voor 
de domeinen waarbij uw gemeente 'oranje' of 'rood' scoort. Bij een afwijkende beoordeling heeft 
de provincie contact gehad met de betrokken beleidsmedewerker van uw gemeente. 
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Totaalbeeld gemeenten 
Een vergelijking van het totaalbeeld over 2014 met dat over 2013 maakt duidelijk dat er bij de 
meeste gemeenten sprake is van een positieve trend. Voor enkele gemeenten geldt dat er 
slechter is gescoord dan vorig jaar. De provincie treedt in overleg met deze gemeenten om meer 
inzicht te krijgen in de problematiek en afspraken te maken over vervolgacties. 

Evaluatie en dóórontwikkeling IBT 
Eind 2014 voerde de provinciale Eenheid Audit en Advies een evaluatie van de 
Bestuursovereenkomst IBT uit. Tevens vond in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties een landelijke Tussenmeting IBT plaats. Het resultaat van beide 
evaluaties is besproken in de Bestuurlijke werkgroep IBT met bestuurders van gemeenten, 
provincie en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG). Ook in de Statencommissie 
Bestuur en Middelen is dit onderwerp aan de orde geweest In lijn met de bestuurlijke afspraken 
is de bijgevoegde Nota evaluatie en doorontwikkeling IBT opgesteld, inclusief verbetervoorstellen. 
Naast een wijziging van de naamgeving van de Rapportage IBT (voorheen 'Staat van de 
Gemeenten') ligt de focus op het verbeteren van de IBT-indicatoren. Ten slotte is het versterken 
van het horizontaal toezicht van de raden op de colleges een belangrijk aandachtspunt. 

Implementatie verbetervoorstellen 
Ons voorstel is dat provincie en gemeenten de bijgevoegde verbetervoorstellen met ingang van 
januari 2016 gaan implementeren. De voorstellen zijn afgestemd met vertegenwoordigers van 
gemeenten en de VZHG. Mocht u behoefte hebben om op deze voorstellen te reageren, dan 
ontvangen wij graag uiterlijk 15 december 2015 uw reactie1. Zonder tegenbericht gaan wij ervan 
uit dat u instemt met de verbetervoorstellen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris a.i., voorzitter, 

-Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014; 
-Nota evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht; 
-Verbetervoorstellen indicatoren (bijlage 1 bij Nota evaluatie en doorontwikkeling IBT). 

1 Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit 
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Afschrift aan: 

Colleges van Burgemeester en Wethouders 
Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten 
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