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Toelichting memo 

 
De provincie oefent op de gebieden archief- en informatiebeheer, financieel 
toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht en 
ruimtelijke ordening toezicht uit op de Brabantse gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen. Via de bijgevoegde brief van 28 februari 2019 brengt 
de Provincie ons op de hoogte van de resultaten van het systematisch toezicht in 2018 
en verzoekt ons college om uw raad te informeren over de inhoud van deze brief. Dit 
doen wij aan de hand van dit memo. 
 
Omdat het de Provincie bij het toezicht op de monumentenzorg niet is gelukt om 
voldoende gegevens te verzamelen over de deskundigheid van de leden van de 
gemeentelijke monumentencommissies heeft de Provincie ervoor gekozen voor geen 
enkele gemeente een uitspraak te doen over het toezichtgebied monumentenzorg.  
 
Allereerst benoemen we het beleidskader zoals opgenomen in het Beleidskader IBT 
(Interbestuurlijk Toezicht) 2016-2019, waarna we kort ingaan op de resultaten 
systematisch toezicht 2018. 
 
Beleidskader Archief- en informatiebeheer 

Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor goed bestuur. 
Hierbij is het op orde zijn van de digitale en papieren archivering een voorwaarde om 
alle andere overheidstaken goed uit te kunnen voeren. Wanneer overheidsarchieven 
niet volledig en betrouwbaar zijn, belemmert dat een goede bedrijfsvoering en de 
verantwoording naar de samenleving. 
Resultaten Archief- en informatiebeheer 
De beoordeling  voor Archief- en Informatie beheer is verbeterd van de status “voldoet 
niet” naar “voldoet gedeeltelijk”. Deze verbetering is tot stand gekomen doordat vanaf 
2017 jaarlijks verslag wordt uitgebracht aan de Provincie. Daarnaast zijn de prioritaire 
thema’s beter beschreven. Aandachtspunt voor ontwikkeling zijn de verbetertrajecten 
en hun concrete uitwerking conform de eisen van het IBT. 
 

Beleidskader Financieel toezicht 

Een gezonde financiële positie van de lokale overheden is belangrijk, omdat 
gemeenten anders via artikel 12 van de Financiële verhoudingswet een beroep moeten 
doen op de collectieve middelen van alle andere gemeenten. 
Resultaten Financieel toezicht 

De resultaten over 2018 zijn ten opzichte van 2017 ongewijzigd gebleven en 
beoordeeld als ‘voldoet’. 
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Beleidskader Huisvesting vergunninghouders 

De Huisvestingswet bepaalt dat gemeenten zorg moeten dragen voor de voorziening 
in de huisvesting van vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een 
verblijfsvergunning. Daartoe bepaalt de rijksoverheid ieder half jaar het aantal 
vergunninghouders dat iedere gemeente moet plaatsen. Tijdige realisatie van 
die vastgestelde taakstelling is belangrijk voor het optimaal kunnen blijven 
benutten van de centrale opvangcentra waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de 
opvang van asielzoekers die nog in procedure zijn en het bevorderen van 
snelle integratie in de Brabantse samenleving. 
Resultaten Huisvesting vergunninghouders 

Te zien is dat Veldhoven in 2017 aan de taakstelling heeft voldaan. In het eerste 
halfjaar van 2018 (waar het dashboard betrekking op heeft) is niet aan de taakstelling 
voldaan. Dit had diverse oorzaken, waaronder enige vertraging in de verhuur van de 
flex-woningen in Oerle en Zeelst en vertraging door woningweigeringen (wettelijk 
verankerd recht), waardoor procedures verlengd werden. Kort na 1-7-2018 was deze 
achterstand ingelopen.  
 
De brief van de provincie doet geen uitspraken over de tweede helft van 2018.  
Ter informatie: in de tweede helft 2018 is de taakstelling op 4 personen na 
gerealiseerd. Dit in verband met 3 ontbrekende koppelingen (het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers koppelt specifieke personen aan specifieke gemeenten) en 1 
woningweigering. We hebben hierover inmiddels van de provincie begrepen dat 
Veldhoven hierin verschoonbaar is (gemeente heeft gedaan wat ze kon). Wel worden 
deze 4 personen als achterstand opgeteld bij de nieuwe taakstelling voor de eerste 
helft van 2019. 
 
Omdat wij het doorschuiven van de taakstelling bij ontbreken van koppelingen en de 
consequenties in het toezicht door de provincie onterecht vinden, hebben wij brieven 
gestuurd naar de staatssecretaris Justitie en Veiligheid en naar de provincie. Dit heeft 
echter niet geleid tot wijzigingen in de werkwijze van ministerie en provincie. 
 
Beleidskader Omgevingsrecht 

Omgevingsrecht is een verzamelterm voor wet- en regelgeving die gaat over de 
fysieke leefomgeving zoals milieu, natuur, water en ruimtelijke ontwikkeling. De 
hoofddoelstelling van de wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht is een 
veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen en deze op een 
duurzame en doelmatige wijze te kunnen behouden, beheren, gebruiken en 
ontwikkelen. De overheden spelen daarbij een belangrijke rol door een adequate 
uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Als de 
lokale overheden deze VTH-taken niet goed uitvoeren, kan dat grote invloed hebben 
op de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving. 
Resultaten Omgevingsrecht 
Richting provincie is aangegeven op welke manier wij als gemeente uitvoering hebben 
gegeven aan Brabantbrede rapporten van IBT omgevingsrecht met betrekking tot de 
onderwerpen ‘Uitvoeringspraktijk asbest’, ‘brandveiligheid zorginstellingen’, ‘externe 
veiligheid in bestemmingsplannen’, ‘emissies veehouderijen’ en ‘externe 
veiligheidsmaatregelen’. 
Daarnaast is digitaal een monitoringtool ingevuld hoe het staat met de invoer van de 
procescriteria vergunningverlening (het VTH-beleid en recentelijk opgestelde 
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 
Dit alles heeft als resultaat de beoordeling ‘voldoet’ opgeleverd. 
 
Beleidskader Ruimtelijke ordening 

De ruimte in Noord-Brabant is schaars. Er is onder meer ruimte nodig voor woningen, 
wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De overheid stelt 
plannen op om de ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde 
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bestemmingen. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol door het opstellen van 
structuurvisies en bestemmingsplannen. Belangrijk daarbij zijn onder meer de 
actualiteit en handhaving van de bestemmingsplannen en de aanwezigheid van één of 
meer structuurvisies. 
Resultaten Ruimtelijke ordening  
De resultaten over 2018 zijn, evenals in 2017, beoordeeld als ‘voldoet’. We hebben 
namelijk een ruimtelijke structuurvisie en een groot deel van de gemeente is voorzien 
van een bestemmingsplan, jonger dan 10 jaar en opgesteld volgens de normen van de 
Wet Ruimtelijke Ordening uit 2008. 
 
Veldhoven, maart 2019. 


