
Bijlage 1: verbetervoorstellen indicatoren interbestuurlijk toezicht 

Titel was: Structuur Staat van de Gemeente (Bijlage B uit de Bestuursovereenkomst) 
Titel wordt: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 

Was Instructie /Toelichting bij Wordt 
Financiën 
De begroting is materieel in 
evenwicht 

Eén indicator: 
structureel en reëel begrotingsevenwicht 

Beoordeling van deze indicator: 

De meerjarenbegroting is 
materieel in evenwicht 

Groen: jaarbegroting in evenwicht en het laatste jaar van de 
meerjarenraming in evenwicht 
Oranje: of in jaarbegroting of in de meerjarenraming ontbreekt evenwicht 
(dus bijvoorbeeld een tekort in 2016 of een tekort in 2019) 
Roc^l zowel jaarbegroting als laatste jaar van de meerjarenraming sluiten 
met een structureel tekort 

Is er reden voor extra 
aandacht? 
Ruimtelijke ordening Nieuwe indicator 
De provinciale ruimtelijke 
belangen zijn opgenomen 
in de gemeentelijke 
ruimtelijke plannen 

1. Heeft de gemeente voor het gehele 
grondgebied één of meer structuurvisies 
vastgesteld, waarin de hoofdzaken van 
het door de gemeente te voeren 
ruimtelijk beleid zijn vastgelegd? 

2. Heeft de gemeente voor het gehele 
grondgebied één of meer 
bestemmingsplannen en/of 
beheersverordeningen vastgesteld? 

3. Zijn deze bestemmingsplannen en/of 
beheersverordeningen actueel, dat wil 
zeggen minder dan tien jaar oud? 

Beoordeling van deze indicator: 

3 maal ""ja"" groen 
1 of meerdere keren ""nee"" oranje 
1 of meer keer 'nee', waarbij voor een substantieel deel (30-40%) van het 
grondgebied geen actuele ruimtelijke plannen, beheersverordeningen of 
visies zijn vastgesteld: fcod 

Is er reden voor extra 
aandacht? 



Was Wordt Instructie /Toelichting bij Wordt 
Omgevingsrecht 
(Toezicht, handhaving en 
vergunningverlening 
milieu, bouwen en 
wonen) 

Nieuwe indicator ingevolge 
Wetsvoorstel VTH 

Er is een door de 
gemeenteraad 
vastgestelde zelfevaluatie 

Heeft de gemeente een VTH-
verordening vastgesteld? 

Beoordeling van deze indicator: 

Ja: • • 
Nee, maar de verordening is wel in voorbereiding: oranje 
Nee: Bod 

Er is een door de 
gemeenteraad vastgesteld 
verbeterplan 

Vanaf 1-1-2015: er is een 
door de gemeenteraad 
vastgestelde eindmeting 
Is er reden voor extra 
aandacht? 
Monumentenzorg Nieuwe indicator 

Vanwege de aanwezigheid van 
(rijks)monumenten dient de gemeente 
op grond van de Monumentenwet te 
beschikken over een adviescommissie 
m.b.t. de (rijks)monumenten. 
Deze commissie moet deskundig zijn op 
het gebied van de monumentenzorg 
(betreffende bouwhistorische en 
bouwkundige opleiding en kennis, 
tenminste op het gebied van 
cultuurhistorie, bouw-
architectuurhistorie, restauratie en 
landschap/stedebouw) en mede in 
relatie tot de (brand)veiligheid 

Beoordeling van deze indicator: 

1. Heeft de gemeente een adviescommissie die adviseert over uit te 
voeren werken aan rijksmonumenten op grond van de 
Monumentenwet en is de samenstelling deskundig? 
Antwoord ja: I H I 

2. Heeft de gemeente een adviescommissie die adviseert over uit te 
voeren werken aan rijksmonumenten op grond van de 
Monumentenwet, maar is de samenstelling niet deskundig? 
Antwoord ja: oranje 

3. Heeft de gemeente een adviescommissie die adviseert over uit te 
voeren werken aan rijksmonumenten op grond van de 
Monumentenwet? Antwoord nee: [bod 



Was Wordt Instructie /Toelichting bij Wordt 
Externe veiligheid 

De gemeente levert 
actuele en volledige 
informatie voor de 
provinciale risicokaart 

Deze indicator vervalt. 

Is er reden voor extra 
aandacht? 
Informatie- en 
archiefbeheer 

G e e n wijzigingen 

Het archief en 
informatiebeheer zijn op 
orde 
Is er reden voor extra 
aandacht? 
Huisvesting 
vergunninghouders 
Er is volledig voldaan aan 
de halfjaartaakstelling en 
er is geen achterstand 

In plaats van twee kolommen in het 
vervolg - in lijn met andere domeinen -

Beoordeling van deze indicator (peildatum 31 december): 
- Als een gemeente in een halfjaar de taakstelling heeft gerealiseerd, of 

in de fase "signaleren" of "informatie opvragen en valideren" van de 
interventieladder zit ->groen 

- Als een gemeente in de fase "afspraken maken over acties en 
termijnen" van de interventieladder zit oranje 

- Als een gemeente in de fase "vooraankondiging juridische interventie, 
waarschuwing, besluit tot indeplaatsstelling" of "sanctie" van de 
interventieladder zit H 

Er is tijdig voldaan aan de 
halfjaartaakstelling en er is 
geen achterstand 

ook voor dit domein één kolom 
opnemen en daarvoor de 'fase op de 
inventieladder' gebruiken. Dit betekent 
dat de gemeente wordt gevraagd aan te 
geven in welke fase van de 
interventieladder de gemeente zit op 
31 december van het jaar waarover 
verantwoording wordt afgelegd. 

Beoordeling van deze indicator (peildatum 31 december): 
- Als een gemeente in een halfjaar de taakstelling heeft gerealiseerd, of 

in de fase "signaleren" of "informatie opvragen en valideren" van de 
interventieladder zit ->groen 

- Als een gemeente in de fase "afspraken maken over acties en 
termijnen" van de interventieladder zit oranje 

- Als een gemeente in de fase "vooraankondiging juridische interventie, 
waarschuwing, besluit tot indeplaatsstelling" of "sanctie" van de 
interventieladder zit H 

Is er reden voor extra 
aandacht? 


