
Provincie Noord-Brabant

Aan alle colleges, gemeenteraden, 
dagelijkse besturen en algemene besturen 
van de gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant

Onderwerp

Evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk toezicht 2016-2019

Geacht bestuur,

Hierbij informeren wij u over de resultaten van de evaluatie van het Beleidskader 
interbestuuriijk Toezicht 2016-2019 die het onderzoeksbureau Seinstra Van De 
Laar (SVDL) op ons verzoek heeft uitgevoerd.

Aanleiding

Bij de vaststelling van het Beleidskader interbestuuHijk Toezicht 2016-2019 in 
2015 hebben we aangegeven dat we in 2019 het beleidskader en de 
Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant zouden laten 
evalueren.

Conclusies uit de evaluatie

Hieronder volgen beknopt de vijf conclusies uit het evaluatierapport van Seinstra 
Van De Laar.

1. Het huidige iBTbeleidskader voldoet. De impact op de uitvoeringspraktijk 
van toezichtontvangers is echter beperkt.

De manier waarop we de afgelopen periode het interbestuurlijk toezicht hebben 
uitgeoefend heeft een bijdrage geleverd aan de correcte uitvoering van de 
wettelijke taken door de toezichtontvangers. Het beleid geeft echter een 
beperkte impuls aan de verbetering van uitvoeringspraktijk van de 
toezichtontvangers.

2. Gemeenten en Waterschappen zijn redelijk tevreden over de huidige opzet 
en werking van het IBT, wel nodige ontwikkelpunten.

Bestuurlijk en ambtelijk wordt het IBT door toezichtontvangers beoordeeld tussen 
de 6 en de 7. Er is tevredenheid onder de toezichtontvangers over de opzet van 
het beoordelingsproces en de totstandkoming van de beoordelingsresultaten.
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Ook kan het IBT werken als stok achter de deur. Er zijn wel ook de nodige 
ontwikkelpunten genoemd:
Zo zijn er twijfels bij de efficiëntie en effectiviteit van het toezicht;
Is de risicoafweging die de provincie maakt niet altijd helder;
Is de aangepaste Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant 
maar bij een kleine groep bekend en daar waar deze bekend is, maar beperkt 
helpend en verhelderend.

3. De belevingswereld van de provincie en gemeenten sluiten beperkt op 
elkaar aan.

De provinciale toezichthouders en de toezichtontvangers begrijpen elkaar niet 
altijd. De rol, verantwoordelijkheid en organisatorische context van zowel 
toezichthouder als toezichtontvanger is onderling niet helder. Mede hierdoor 
wordt de toegevoegde waarde van de rol van de provincie maar beperkt 
gezien.

4. Vanuit beide kanten is er behoefte aan een meer gezamenlijk proces en 
meer lerend toezicht

De toezichtrol is in de huidige opzet 'eng' ingevuld en er is in de afgelopen 
jaren bij zowel toezichthouders als toezichtontvangers de behoefte ontstaan om 
de rol op een andere manier in te vullen. Met de komst van themaonderzoeken 
en reality checks is hier een eerste stap in gezet. Een veel gehoorde wens is om 
de rol van toezichthouder en adviseur te combineren.
Vanuit de kant van de toezichtontvangers is er behoefte aan meer 
gezamenlijkheid in het beoordelingsproces. Vanuit de kant van de provincie is 
de wens om lerend toezicht uit te oefenen. Dit betekent het meer en actief delen 
van kennis boven alleen toezicht houden.

5. Communicatiestrategie uit het beleid werkt deels, maar vraagt om 
nuancering

De communicatiedoelen- en sporen uit het beleid zijn deels gerealiseerd. De 
lokale overheden zijn grotendeels op de hoogte van hoe het toezicht uitgevoerd 
wordt. Ook is de provincie transparant in het delen van haar resultaten, zowel 
per toezichtgebied als met haar integrale publicatie van beoordelingsresultaten. 
Waarbij het openbaar maken van de resultaten als prettig wordt ervaren. Wel 
vraagt het gebruik van de 'stoplicht'-kleuren bij publicatie om nuancering.

Het volledige evaluatierapport kunt u vinden op www.brabant.nl/ibt.

Vervolg

Op dit moment verwerken we de conclusies aan aanbevelingen van SVDL in het 
concept Beleidskader Interbestuurlijk toezicht voor 2020 en verder. Daarbij 
betrekken we ook de resultaten van de actielijnen die Rijk, IPO en VNG de 
afgelopen weken voor de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht 
hebben uitgewerkt. We gaan ervan uit dat we dit nieuwe beleidskader begin 
2020 zullen vaststellen.
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Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de evaluatie of over het interbestuurlijk toezicht in 
het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de heer I..J.H. Koch. Hij is op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via 
telefoonnummer (073) 681 20 78.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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