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Betreft: Bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022

Geachte leden van de raad,

In 2013 sloten de provincie Zuid-Holland en alle Zuid-Hollandse gemeenten een bestuursovereenkomst
interbestuurlijk toezicht (IBT) af. De aanleiding hiervoor was een herijking van het interbestuurlijk toezicht
en de inwerkintreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (Stb. 2012, 233). Uit diverse evaluaties
en gesprekken met gemeenten in 2020 bleken deze overeenkomsten niet meer actueel te zijn. Daarnaast
vormde de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet een natuurlijk moment om het
interbestuurlijk toezicht te herzien en een nieuwe bestuursovereenkomst aan te gaan

De uitkomsten van de landelijke en provinciale evaluaties vormen de basis voor de nieuwe beleidsnotitie
'Generiek interbestuurlijk toezicht - van reactief naar proactief , de nieuwe bestuursovereenkomst IBT
2022 en het Uitvoeringsprogramma IBT 2022. In de nieuwe bestuursovereenkomst maken Gedeputeerde
Staten en gemeenten afspraken over de informatievoorziening en versterking van de horizontale
verantwoording tussen college en gemeenteraad

Met de nieuwe bestuursovereenkomst leggen wij afspraken vast over de samenwerking, rollen, belangen
en verantwoordelijkheden binnen het interbestuurlijk toezicht tussen Gedeputeerde Staten als
toezichthouder en de gemeente Ridderkerk als toezichtontvanger.

Ridderkerk en Gedeputeerde Staten spreken in de bestuursovereenkomst af hoe zij zich inspannen om
een goede uitvoering van de wettelijke medebewindstaken te bevorderen en welke uitgangspunten
daarbij gelden. Ook spreken zij af dat de uitwerking van het toezichtproces zal plaatsvinden conform een
uitvoeringsprogramma, dat onlosmakelijk is verbonden aan de bestuursovereenkomst. Formeel wordt het
uitvoeringsprogramma eenzijdig door Gedeputeerde Staten vastgesteld en opgelegd aan de gemeente.
Via de bestuursovereenkomst verplicht het college zich om het uitvoeringsprogramma uit te voeren

Het nieuwe IBT wordt een doorlopend proces waarbij gemeenten continu inzage hebben in de actuele
stand van elk toezichtgebied. Hierbij wordt ingezet op de eigen verantwoordelijkheid en het zelfsturende
vermogen van de gemeente. De onderlinge relatie is gebaseerd op transparantie, wederzijds begrip, en
vertrouwen. Het Uitvoeringsprogramma verandert bij wijzigingen van wet- en regelgeving of andere
significante ontwikkelingen binnen het interbestuurlijk toezicht. De verantwoording IBT maakt onderdeel
uit van de jaarrekening



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders va

Bijlagen :
1. Bestuursovereenkomst IBT 2022

2. Uitvoeringsprogramma IBT 2022


