
Provincie Noord-Brabant

Aan de gemeenteraden en algemene besturen 
van de waterschappen in Noord-Brabant

Onderwerp

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 201 8

Geachte bestuurders,

Op 26 maart 201 9 stelden wij het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 
vast. Hierin beschrijven we in welke mate we bij het Interbestuurlijk Toezicht de 
doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018 
hebben gehaald.

Interbestuurlijk Toezicht

De provincie Noord-Brabant oefent op verschillende terreinen Interbestuurlijk 
Toezicht uit op gemeenten en waterschappen. Daarmee bevorderen wij dat de 
Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke 
taken correct uitvoeren. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van 
besturen en raden is het uitgangspunt. Het is ons doel om het functioneren van 
lokale overheden te versterken, zodat burgers kunnen vertrouwen op de 
overheid. Interbestuurlijk Toezicht is een wettelijke taak.

Resultaten in 2018

Een van onze uitgangspunten is dat we ieder jaar bij iedere organisatie voor 
alle toezichtgebieden zullen vaststellen of ze 'voldoen', 'gedeeltelijk voldoen' of 
'niet voldoen'. Voor 2016, 2017 en 201 8 zien de Brabantbrede resultaten voor 
alle organisaties en op alle gebieden er als volgt uit:
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■ Voldoet B Voldoet gedeeltelijk «Voldoet niet

Deze resultaten betekenen ook dat we de doelstelling voor 2018 (maximaal 
20X van de organisaties 'voldoet niet') ruim gehaald hebben. In de paragrafen 
3.3 tot en met 3.8 van het verslag worden de resultaten per toezichtgebied 
weergegeven en nader toegelicht.

Naast het jaarlijks terugkerende systematisch toezicht waar bovenstaande 
grafiek op gebaseerd is, hebben we aanvullend nog op zes thema's activiteiten 
uitgevoerd:
^ Archivering bij ketensamenwerking
^ Externe veiligheid langs het spoor
^ Analyse financiële gegevens Sociaal Domein 
^ Voorlichting over IBT aan nieuwe gemeenteraden 
^ Voorbereiding invoering Wet Digitale Overheid
• Hercontroles eerdere onderzoeken

De uitkomsten van deze activiteiten worden in hoofdstuk 4 van het jaarverslag 
beschreven.

Resultaten individuele gemeenten en waterschappen

In het jaarverslag beschrijven we alleen de Brabantbrede resultaten. We gaan 
niet in op de resultaten van individuele organisaties. Eind februari hebben we 
ieder college en dagelijks bestuur via de zogenaamde dashboardbrief 
geïnformeerd over de resultaten van de eigen organisatie. Vorige week hebben 
we alle dashboards gebundeld en samen met het jaarverslag op de website 
gepubliceerd.

U kunt alle documenten terugvinden via www.brabant.nl/ibt.

2019 en verder

Eind 2018 stuurden we u informatie over het Uitvoerinasproaramma 
Interbestuurliik Toezicht 2019, waarin we beschreven welke activiteiten we dit 
jaar zullen uitvoeren.
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in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de heer Koch. Zijn 
contactgegevens vindt u in de rechtermarge.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

Drs. R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht

2019 zal vooral in het teken staan van de evaluatie van het huidige 
beleidskader en het opstellen van het nieuwe beleidskader voor 2020 en verder. 
Over de evaluatie hebben we u eind vorige maand al uitgebreider 
geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben over het jaarverslag of het Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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