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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Het is nu ruim 10 jaar geleden dat ons college een bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht 

(hierna: IBT) is aangegaan met het college van GS van Overijssel. Daarmee hebben provincie en 
gemeente inhoud gegeven aan een nieuwe manier van interbestuurlijk toezicht.  

De afgelopen jaren is het Overijsselse IBT voortdurend bijgeschaafd aansluitend op relevante 
ontwikkelingen en praktijkervaringen. Dit riep de vraag op of hetgeen in de bestuursovereenkomst 

uit 2011 was opgenomen nog in voldoende mate overeenkwam met de huidige praktijk van het 
IBT. Dit is vervolgens nader onderzocht en heeft geleid tot het rapport Evaluatie 

Bestuursovereenkomsten IBT Overijssel van 21 juni 2021 (bijgesloten). In aansluiting op de 
eindconclusie van de evaluatie is vervolgens de bestuursovereenkomst herschreven met 

inachtneming van de gepresenteerde aanbevelingen, zodat de bestuursovereenkomst meer 
aansluit op de huidige praktijk van het IBT. Het college van GS heeft eind december jl. ingestemd 

met de tekst van de nieuwe overeenkomst (eveneens bijgesloten). 
 

De nieuwe bestuursovereenkomst IBT is derhalve het resultaat van een evaluatie. Die is 
beschreven in de inleidende overwegingen van de nieuwe overeenkomst. Belangrijk is om te 

melden dat de doelen van de overeenkomst helderder zijn verwoord dan in de overeenkomst van 
2011. Deze luidt nu als volgt (zie artikel 3.6 van de overeenkomst): 

a. het verkrijgen van inzicht in de risico's die bij gemeenten spelen op de domeinen (zie artikel 
3.1), waardoor knelpunten vroegtijdig in beeld worden gebracht en er tijdig een verbeterslag 

mogelijk is; 
b. het waarborgen van een minimumniveau van uitvoering van medebewindstaken door 

gemeenten. Dit minimumniveau komt tot uitdrukking in het beoordelingskader (zie ook artikel 
3.8). 

c. en om daarmee een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van 
het openbaar bestuur in Overijssel.  

 
Deze doelstellingen vloeien overigens logisch voort uit de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (wet 

RGT), die met ingang van 1 oktober 2012 is verwerkt in de Gemeentewet. Doel van deze wet was 
het toezicht eenvoudiger en transparanter te maken. Een uitgangspunt van de wet was, dat er 

wederzijds vertrouwen is: het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitoefent. En dat 
de horizontale verantwoording - van het college van B&W aan de raad - op orde is. Daardoor kan 

het toezicht sober en terughoudend worden uitgevoerd. Verder geldt het uitgangspunt ‘eenmalige 
uitvraag, meervoudig gebruik’: gemeenten hoeven voortaan hun verantwoordingsinformatie dus 

nog maar één keer aan te leveren.  
In grote lijnen hadden we dit al geregeld bij de overeenkomst van 2011, we liepen indertijd vooruit 

op de invoering van de wet. In de loop van de jaren is gebleken, dat een nadere duiding van de 
werking van het IBT toch gewenst is. Dat is op viertal punten – als uitvloeisel van de evaluatie - 
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bewerkstelligd: a. door de doelstellingen van IBT beter te omschrijven; b. door de huidige 
werkwijze op te nemen in de overeenkomst (het IBT is in de loop van de jaren geëvolueerd); c. 

door de resultaten van het IBT te betrekken bij de P&C-cyclus, opdat de raad daadwerkelijk 
geïnformeerd is over de resultaten ervan (in Hengelo deden we dit al wel door de resultaten van 

het toezicht jaarlijks separaat aan de raad te sturen) en, tenslotte d. door de positie van de IBT-
coördinatoren nader te omschrijven. Verder is de in de overeenkomst gebruikte taal meer bij de 

tijd gebracht.   
 

Ons college heeft vastgesteld dat de resultaten (bevindingen en aanbevelingen) van de evaluatie in 
de nieuwe overeenkomst zijn verwerkt. Ons college heeft daarom besloten in te stemmen met het 

aangaan van de gewijzigde overeenkomst. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

 
 

 
Bijlagen: 2 (nieuwe overeenkomst IBT en Eindrapportage) 



provinciv '^verijssel 



Bestuursovereenkomst 

De nrwJfwtH'lekijndiTi 

FW College w t Gestcputwrtie Smirr var- d * provtixw OwtHSMi, 

jcvpil'g-a u> Jwolls, *trtf>grrs*3<j'dtgd rJoa> de tarnmissara *ian tie 

Koniram. rnevraiiw. • 0ijlrwp<c mttfivd Mu 

inlvoFrrrg van o»I b*-- i 

w n a*ntssei van 2? sept- i . twma te oownpn 'pre. 

H H College van Biirgeree^tM en We loude r * van de germwnl* 

H*ngefct. n^-tegyrwoofd grf dooi dc tiutQpmeeiiw de h&er 

d n F A M KercAhaert %en3e<=nd te- uitvocnng ran ht t t i H w t w n 

fip; roUega van bunj*mw>n« on *t»i bonder* win H*ngfcto van 

jtenBer 2011, taenia ta ^ o e m ^ geme*' 

samen wnoeroa" 'parU/=n. 

heaoer hel r w o l g s n o j c w n v M j e r e=- afgex-

Preambule 

F'.'i-iii 'i hebben de in:t=nlie tekomen lot vermeuwde imefbesluuriijke 

verbou dinger. n iede' geval cedu'«nde sen overgangsporiod* lot * 

janii.: i < ". i i J.1 is de strep'datum wa^rop aa"werwante ijndt'iijke 

i y g-'-.v-j " wer<mg rroe'. nj-i cetreder • verai !• 

w - " ig versterkt rnoetZ'jn en de trarsitie van d>. iiv- ' >; '••'.' '••> 

towfchtefcan van de VROM-lnspectie aan de provinces gere.jiiseerd 

rv.Lizijn. 

Mede octet op de revitai^ring van het genenek interbestuurliik 

toeziOl . de kab -r.sreaa'r- no do ao^i on v n do ccr-niss esA'den 

en Ojstii .g , dt_ n. y>;L-,;:;_';i:atit_' va.. i^- province le On-gevirsosvis.o en 

de oplim.il it?i rg van Cf> kwaliti'it v.m de Cv< i i .•.(-••.r UV..:;j/'..igen, 

is on het moment vaor veroieuwde inT>ftiesJuurlijke vertioudingen. 

Int«ito«tuurlijk toe? •'•'. i .<-.n we^L.^ke provinc .'e taak waartwj de 

prov run- h.H.-j-.Lht Itogd op de taaku-toefenirg in medebewind door 

oerwpnic-r Uhgarospurt is dsi be: toezich! in begins*?' bij de 

provin rni ligt, u w i dr provinc 5 op , f beta ,., ,o° be i- ^'terrem 

geen taat. hebben. Part j ^ r t echten betang aar eers integrate 

afweging door de orcvLncie ap basis van een [otaaibeeld van de 

som^eme, 

Partijer. zuden Ztcn insparnen om op bas.s van transpararttie, beg- o 

en verirouwer :e Vorten tot een ef feciievv en of fkipnie w j j e var* 

'iverbesTjurlijk iOF7:rht c c doorwerking van prevneiaai njirnietjt 

bfciang. Door hel optifralise,'en van het zeifreguWend ve.T^ogen van 

degemeente kar de orovincie o p c t ^ <vs$tir wijz*»^)^>tip--JJurii]k 

top?icht houden c.q mt 'u l rq gever aan voofkantstur'ng op de 

doc.vwktng van provinc-o9l djimxel!;< belang. met meer eigpn 

veraniwocrdctijkt«id voor de gertxvnc met a Is e f f e : verbetermg van 

de kwa're't en verm'i-dc;ing van b « >"nwlr:««uur!iik toe?icht eg 

doorA'prkinq van provinciaal ruirttilijc belong f1^ esn verrrmdering 

van deac::-Fi!,j:ratieve asten voor de gerr=..;v.y. In deze bei.jurs-

overeerkiirrst leggen par: :vu . •• .:'<;--';•.:).;r-i','n voor de ve'neiM'de 

ir '• :estL('ji M|Ke verhoudingen er de wijze waarop ze me* eikasr 

wensi-"i ov; :e gaan vast. 

I Uitgangspunten 

1. De2e oes:rJgrsovefeenkorrs' heeft be trekking op de natevmg van 

we! - i u • T-: -r i iig op de domeren Inancien. iri imu'. archief'. 

woner. nrir^iLl ,«.e ordening r - *x ^sief natuur. externe 

ve j l i t . d en water - bij de gpmeente waa-voor de prov ncie het 

bevoeg*de toezchthoudende gezag "s 

2. De wedr ' / jdsc rechten BO plic-ten van partien cp basis var 

wet- en regelgev.ng er , jrisprudentie zijn en ojjven zonder 

vnigc tiepcfkog van toe-Ciassing. 

3. fen )•:-'' sp'eten df> ' r tp f t ip nit hun onoerhnge relatie te baseren 

op trampir j i i t ie, begrip en vertrouwen, 

II Afspraken 

1. Teneinde de door par'.ijen m hel kade- van deze bestuursover-

eenkcmst in de proanbu'r1 g^'cmiiieerde doelen te bereiken zal 

ot' oemeeme: 

*) ; - ' " • ' • ,« , zoveel mogeliJK vi.i IM-I [rajtO van norizontale 

vi'i.vilvi'oocding, de h^ico's per beleidsttofliein. genoernd 

render i (Uitgangspunten) actual^prpn sn voorvggrn a;.n de 

praw/..t;. Tevons ui'i.'li Ut- gen**nte f>as/ wsie op de v»î ze 

waarroo rr-el de geconstaleflrd*? risico's z.ii wordt'r' timgegaan 

b) de coc-Tsrateerde tekonko^^q f n iniet-n.. evi^g) en de 

d.i.)roo getroffen maatregeten, zoveel mcgeiijk v,a het BfcjfKI 

van-ori7ontale verantwoor-: •_ h | di- ;:rovincie 

c) de kwai'tr-t van dr ruimtHi|Ke »annen. die passen b^ne-- ar 

prov ndai l Orngevmcsvisie en -i i . . j r den rg , ^^.g^n. 

d) de p'ovmcie ZO1-'.- i- o- ,• via het '.r.ijec1 •• « o'^ontale 

verantwoordmg, inforn-eren over (bfiii:ids)ontwi'<k£'ringf,r' Ter 

zake van dc a^'iviteiten en gebeurtenissen van de ^ -nee r ' e m 

relatie tot de ruWmg van de wet- er regelgevmg genoemd 

order I (Lugangspun'.pn" 

e) de vers te* king van de horizon laie vera--twoordmg bevorderen 

en de relevo.ae toezichunformatie zovee. rr.oge..j.t digitaal 

beschikbaar ste-er via de gemeentelijke website. 

2. Teneir.de de door oartijon 'r het kader van deze besiuursover-

eenkomst n de preambule geformuleerde doeien te bereiken zal 

de provinc ie: 

WslSTOWiti* nmUttwrins pno-irt Itxu-dU 1< J009 Zn ID. 323B9 
KobiWl»r»c»e oo Irt iseport Vinspw^rt t«ur g^rnr*, IK. ZIHJ/ tWK -11 HH it. • i i 
lnta"tie(i*i*iji KWif m trrfU - tx IIKI iittyw ". 'ii i)[: t«'"!«J«i. JORS. TiC 2005 30C6-. 30i0a iffl. !V 50 
V r̂ . . . , j ^rwnrV TKJiK17Jtia3 31 KO VII r» 1 
Zit N M W « a rial IwtuuiKiHcoa'tl n^-gomwntan 7007-2011 WP rtjIirBfovt̂ tes 200£%?GI * en r^l ti.i*" Kv...;'nil Ovmir»wls • 
'<»»«• sn pto'.iima* baiiLUt wr <r* prewiwe H I VNO Oneiiran' 
&«ifirenltiw'. r<o«i^ifvw. VVH gpi»!en5i-ti*(fpi«kfir ri^Hinyr. Wei WfmemrntfrWi^Wlii oi«iti«)*n 
I ^ I rA>rni>miiv- wii| <nj--fi* in(rtiri!jn•: i*»«)-«iifp!i'eh! WabCi'i 
rVemirtwM 1*95 
Hit WetrKMttWfl t/oer ««^i«jrtirtt mn * Hun,t*»li rutins 6lilitfioudf'i: g cent rove rii*e! naii.itrd 
W«i nrmmnHp (wtent^; f*»t*jrt«xhrtTirT(iw»1 1«JS*. W+r^riVl 

a) maatwerk on ditferentiatie tussen gemeenten mogelijK. maken 

door de irierbf^tuurlijlce to^zichtdomeinen b n r e r de 

provincie te Mroon t j n^ " ?•- in samor,hang to :>renger\ door 

middel va .._t v_. -_..-_;; va:: 'op naat' gesnoden loezicht-

regimes per gemeente op basis vt-o risicoanaiyses. met behulp 

van het kader interbesiuurltjk ioer:cht c q. doorwerking van 

proviruiaal luimte: i>. yelang (bijage I). 

b) zorg dragpr dat 'n ' kader intefDestuj'iijk loezichi e.g. 

doorwer< '-^ var orovmciaa '.:. mtF ' < belang actueetbl fi e~ 

- teder geva. h opgeoojwd mni: 
• een irformati('arrangement j;e' toczichtdonem, 

• een beooidelngskader p c 't:ezichtdcvnein oo basn var 

ns coar^ilyses. Op basis van ohjertieve criteria geoti de 

province me", een verkeefs^icbttoeur (groen-oranj? tood) 

aan we'ke waarde / i | ' i t ht aan de sectoral toezic1!--

t>ev:^dingen, 

• net loezfchlregirr.c {per domein) bij een groene, oranje of 

rode gemeenite 

C) de sectora'n toezichtbevint ^ e n combine^pn tot een 

totaalbee.:. Het lolaalbt, d de basis voof letvastste'len 

van CMfl gcnn-<-ii|«1l|k lo*;ich'iegime :-. bt-ioidsteneir 

enerzijos en re: bf n-n ^n van ten mtegraa1 oordeel ande-zyds 

(bijl.ige l i 

d) be5.tui*rvecnielijk optreden overeerkomstig bijlage I, rekening 

houdencK" n n de ge •^••ndc intf-rventie'adder 

e) Op basis van de \aarli|kse actua^atif van de rivco's op de 

verschillende dnmr *^pn san^n net (M> ge' i iwi ik1 rv'emmen 

welk toeziihiregime per beleidstenein er we!k totaafceeld 

van toepassirg is, De provincie becatiit wem Ir^v--viegime 

voor het kon'O'nX' k.ik'nderjaar centrjal i taai. 

f) jaai iijks een *mbteli|k overleg ocgBrwecen ter ewtuaSe van de 

na cvingsprestaiif on rfe samenworxmg, Titde"^ dit ov<" og 

wordt het toezichtregime per beleiOb;erre.n eji-j .:.,ds er. :;t-i 

mtegrale oordeel over het totaalbeeid van de qvn-\ • 

andf r.-!|ds van de genu BUM vastgestefd Op basis var bijlage I. 

g) twecjaar ks een bestuuriijk ove'leg crganiseren ter evaluatie 

van de n. levngspr .', n :>• %,t*ppn»v. g 

h} de gemeente nformeren over {be(fHcH)omift;kkie(!figen te-' zake 

van naleving v.in d a wet- en rege geving genoernd oniJer. 

(Uitgangspunten). 

Aldus door partijen voor akkoord ondertekerd te ^-'engelo 

op 13oktober 2011 

Wamens het College van Bu'gerr eester en 

Wethouders van de gemeente Hengelo, 

r> c<c 
, , / / . - / -

III Loopti jd, periodteke evaluatie en beeindiging 

1. Deze bt^iuursovs-'cctikomst, mclusk' taijlagen I en : l , treedt in 

we'kmg rr̂ et igang va" de dag na ondenekening door de 

provint.t' en de gencente. 

? 'estujrsovereerkomst wordt . i - • grfdr voor onbepaalde 

iijd Partii^n zullen het convenant jaarli|lcs evakmea reo irdien 

nodiy rjijitfllen 

3. Ei, (onvoorz>*ne: onstandighedf r d e wezenlijke gevolgen 

hebben voor de u^tvop're var deze bf/niirsayereenkomst, 

zullen partijen over de noodzaa^ nan wijz-igmg van deze 

bestti.j- . . . : ' i - : i komst r ove' eg treden 

d Par"••• • ' in.-v n nrderling overleg de rhoud iinhp'. kader 

{oijldije F) janpassen gedurende di> loop'ijd va" de uestuurs-

overeenkomst. 

5. Indian de Mkorr 'ng van de boualirgen uH deze bestuursovereen-

knTiM rv (een van de) parfi|en op iodanige tyobl^men stu;t dat 

verdete ruikoming in rade4|lifnfd niet g e w g d kon worden, zulien 

part'jen in overleg feden orr -e bekifker of de beslLjjrsovefeen-

komst K^ wcrder aargepas: Ferst $V. dit o w l p g mot tot 

resuitaot beefi geiyd, kur.nen carti|er georuik maksn van nun 

recht om deze bestuursovereenkomst U' t nynnd^n . 

6. Partij-r k-j--"-"n deze bestuursovereenhomst mpr onmddeiliike 

ingang scr„'iltt;iij,< beeindigen. l\ d.ui>en hun wootntmeti d^utce 

schrHrelijk ••- rr t-t redenen orklo?d .lane'kaai kennar.' te 

ma ken 

IV Bijlagen 

Bij de?a I;P<:M ;<-suve--ii?iik('mt oerwen de bijlager 

I "Kader interbes'.jur.jk. toezch: en dcorwerk -3 van provincial 

'uiir'.f'iijk b '• "g" 

II "Regimr :rtorboMu;.1 j<: loezichi en doorwer^ng provintiarfl 

ruimtciijK btirdr.q" 

Namens hel Ccilege van Gedeputecde Stater-

van de provincie Ovei jssel, 

De heer drs. F.A.M. Kerckhaert 

Burgemeester 

mevrouw drs. A.Th.8 Bijlevel : i 

Commissar van de Koningin 

http://oplim.il
http://Teneir.de
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Kader interbestuurl i jk toezicht en doorwerk ing provinciaai ruimteli jk belang 

Tftezlthrda»niiMri B* laug toei ieht 

Financier! Het Devoid*!E^ van f-nanoeel 

gezonde gaffleettefl am i.ikt>n 

(zowel a j lonoor 1 els n"i«fe-

oevvin,;, te ki»r*>en uj;yg«n?n 

7onosr (tat (onnocSc.) ftnanciele 

prcjblemen op de co liKtiviteit 

van gemeenten ICvsrrisente-

fonds) worder afcjFwenteld. 

Mil ieu/Wabo 

fi ifotTHdtleatiangflmenl 

Snagrot rg dio vo doet jan net Be-

i l • T C en ve/sn'.woording 

(Ifeff) 
Begrrj hrgiwgl!igiriy t;n 

Jaarstukken. 

Raadsstukken. 

Verordeningen ex. arlikel 212 en 

213 Gemeentewet. 

Bey I teming v#*. mens er na 

tu.r leg'-?1 sc'-ade en Ocvaar; 

kwalite't van het .ik-vingstoe-

zicht. 

De hocr'ddocurremen van de eiger 

beleidscycLs: 

• (jflftetjar gj orobleem- of risictvna-

l/K. 

* 4rrteei>v;:|' r vci-'drgskaders. 

• jaar IJ« program-na. 

• jaar.!j:._ verting. 

i-n bij • ek:;ro( •' ::•• dry ..n-rs van 

organisatie (nalevngstoezichO 

Weging en freoortf^iiiyicj rreiia.' 

m l n M i v i l y w 

06 rt/e/ n de hard van criteria in 

Gpmfr-newel en lanrf^li;k beleidskader 

finanoeel ic^zicht. 

Sut'j'n J«"/. intt^pretatie van de geno-

men maatreggtefl EN I begroting en 

rrii'erjarenrammgpr •'intend W naken 

Oi;j?ctief. aan de hand van de Criteria 

uit de Wet aigernene bepalingen 

omgevingsrQdnt 4JV<- O), he* Besluit 

Omgev .,: •. . t (Be: er: de Rt g-;>i ng 

;>n (:rvl. g w e ' "v lc l 

Subject isj r I er ore ta 11 e va n d e w (j26 

waaroo de organiwtie ewulng geeft a m 

de vvfTiKjkHi SitMtt (R, vo&r znn- van 

toepa^iing, alspra'-n tot verbelenng 

Toezichtregime groen Tpezlchtreq l i re oranje Toezid'.Hty imt ruud 

Finanrieel eyenvwit+ii 

• C^rft.ifnrif ttruclnnale uilgav> 

* UitTnsE^.iaroiibegiQliing is aanner 

v i l l i : wordl 31 

rVrrrnvrrvr rbnNrhi:.'• 

* Beginning w*rg" gwai gaedfc*uring. 

* 1Wgufiw< • •• •!• 

. pet |da! i 

• M 

* niemaoi h Ian 
(op Ai»i 

* Ofidentoek prc^smmarBkening nurt 

in nrt 

* P. >proM 

iragennol towfttpen 

• 

l iu tcht In n a k v i r i y s i o M k h t 

• '.'•• i ndh i i ^ i ngwrogramma 

.rl l . l | l l | l l i m | . ' l l e l l . 

otsuiuui 

•npl u n m i 

l»arrr<Kftnir>g, is n«t har*dhjwnr, ;. 

.lag :wri d> rsad aangecDderi t f i H 

1 

« DOBtpnwf l IX1111•>•'=.•>!•• U r i U a W CO' 

ei$en in V.'.W, Bo en Mor f j i i -,pr,Ke 

WHHwneri .griwnrM ro*l vol-

tie opetflrjon^ lr dod 

B|«i bcgfijp&yt •£iorm ulai?ra 

/^fjfvitiid'ir fi!fVi..'ji ti . 

* *rnllLeh]k contiKt 1 9 ? *:«r par j ia i 

tonlDTin de eowi. 

• i -pn-M-i eens PM' I i * J » r 

Wiinki*l l in.wcwi!'! gyi»nw«rii1 

Tvji i* scenario"* 

f UP 0' I jctun-w j r t i^^en t̂ n mh 

. . ii- . 

nn?taanr.i . h c i ^ i c i : . 

I I' 

2 O g i K . • 

i 

.annsmeli|k dot an ewnwi t f i i -miidi 

• 

' Beqroiiwfwr 

fyonUrmnt^K 

• kitimvw»ftng mtbi • 

• i 

• M • 

i -gen 
• I I . 

• TnemitGrderj < 

-jtupiarwi 

• Or 
lofmiilmrl 

pv 

Ceen financieel ewenviAdht 

• rjeraamdfi- t l r u t i u in t -jaeawni m 

inkpm%(i»f* jiijn nir L In flw>nwn:hl 

- Ua "leerjarHibnigiiiLWj s nitri aanw-

n'fvijk; ri.n c*H'renw«chi worrft hersctd 

/n(enjrtnr taezkM: boog 
- Goeftl^iii ing begrai.ng1iti*gfotif^(3' 

wijriijingET, naodkaksiijt-. 

> Sesibit m*chting tot>jiClTtf«9<fn». 

• Ir.tMinwpnng amtPtRî h «n bpsluutlijK 

cMtact [> 4 i per jftd.* • 

• V«rdipp«>giwogf>n rondorr, 

finarsci&e pioWematic* 

• Afi*ynktin wndnm i«nr*jri hwniwt 

• Uonilocen van hemelrnaacregeien. 

• Hf l Jl|n i/an (pWTTrgpxrinef 

• ThenvaDnderroeKen 

• Be-pfllrn raidaproM 

• Otwrag^n nou's deetonderwetpeo 

fain ii--ii- pti'-nir. 

• facuttasief: r * l houden '•an een 

b*gmiingnsoin iM.m B?K) 

• Ondeooeit pfogrammartkenlng met 

iKCQunlanUwrslag (In 1# »nden 

met via^en'lotT-iulie';', 

OntfO'doeinte inzicht lit iwk-wvtgst iwi lc l i t 
i p. ' 

• Sluikcn .''|n PWI 

rra t« ^s p io^nrnrm 

inn w 1 m u n beKhikbur n, rJ-r - T > J 

• 

Malevlngsio«Eldn onvcridoetide 

• Gemewi* he«fi gwrr o f geen 

begrijptrijii piogramrria, heefl g*eo 

« n l a g (veraniwootdlngf,, de stutktn 

bowmen *in*tigtf o m w l w 1 CM w«L 

«n Wato Bor en Mot wo id l i>ef«ist. 

• Geme«nie heelt met gjapo«g of 

onvoloownd* gefcwAhntterdi m«n-

sen om programme urt le voeren 

^ambiinniveaii' tc hoagj 

Into Ukta 
» Amf i lWi j * ecu na . • • |,na> 

• 

• Al:-

;« daannan rood toenchi 

• • 

rmetTifterj twa'cni : teog 

• AmoiWj* conucl > ri k*r^ c«ir j iur 

- Besiiiur^i uvw!*g 
1 InlerrentiF: aanwi|zmg or m de 

plaais iivd«n (bipmo'bee'd via 

mschaneten van aJ-ftsburea-j op 

kattim w n d * flimiMinini. 



(Vervolg) Kader interbestuurli jk toezicht en doorwerking provinciaal ruimteli jk belang 

ToeiicJiidentHri Ofrtang [oenehi irifwrnatlaaTTjrrgBrnent 

Milieu - Lucht-

kwal i tei t 

Arctiief 

Wcgmg en beoort la l lngscr i le iW 

risscoanalyw; 

Wrbe'eren van de tucrukwa":oit 

volcfrftcw maat'^^i -MI - hr-* 

SsciGraat en Naiicwwal Samer-

w;'rkng>,pJogMr"-r-M Luchtkwa-

meit ;RSI_ NSL). 

• Jaj r i_<se noni:oringsrapporUge 

uilvoerng NSL van VROM 

• Finan(.,L.-. verantwoordmg via pro-

viraale on gemeentefejka jaarrekt-

mng op SISA wij7e 

- In 2011 mid-te'm rev.ew d o c 

VROM, amici ri-cr CJVI-I :x*nutli!'-c 

njfcsMjteJd ÊS en matt var oDftnari 

cierinq dor f reoior.ile ov*!i.. I 

Objectief. Uitvoering van de maatre-

gelen uil net RSL Over;ssel/NSL en of 

tijdig a^n de luf-tkwalKCilinormen 

word: voldaan Controle cofinanciering 

via 5ISA. 

Gerrn ente" stimuieren archtef-

z c g M orde ^e nebben 

JWfChllttMHttxid vwjr rerhi- ert 

bewijszc-:*: nde aurger, vanuit 

tu l t j u I .lonsi." b tang , voor 

weiensc'nappelijk order zoek. 

Goedke urine: ^"t"*i"»KWdarnldd:<; 

Inzenden arciuclverorden:ng. 

Beoorde^-g archtefrjirrte 

Atcerrene vragenlijsi archrefinspectie. 

ObjecUef. cp grond van de norn<-" 

Arch i d wet, Arthiefbesluil en Archiel-

regelmg. 

Subjecttef- op basis van net <:c-riv.r-

ren van (bij voor be fid) achtersiand in 

arch efbewerkiruj en hei jnttl "er^n 

van de (rw trying van de) daarover 

gema3kie afsprasten. 

Wonen: 

Iiu is vesting 

statushoudere 

Tijdig? h .11 vesting aantal 

siatushoiKiW> overeenkomsiig 

ba flaatiijkse taakstellmg van 

het Rjk 

• Miindelijksi- -enfisaiiu: ijWs van hei 

Rijk via f » l Cerr.raal Orgaan Opvang 

Asi.-lzockers (COA). 

* Kalfjaailijks verslag H&W aan GS 

over voo'!gang uitvoering, met 

irvk-hi i n-.'iairegelen (weitelijk 

verpliC1,!). 

nbiectief: aan d* hand van rraande-

ijkse reallsaiiecvlers van het COA. 

Sub!fdiej. aan de hand van het fcatf-

laarlijk^e i«rslag van 3&W en de infor-

matie u i ' de ambtelijke en bestu jrtijke 

contacier 

W6; op tiet moment 3at de gemeente-

lij.ke tijfers afvvijken van de COA-lijst, 

qc-idt de COA- ( « , 

ToeJKr i t iwj imr gioen Toot lchUftgim* oranjp Tbozkhtreglme rood 

Basis soajtch*! rr- - iaahonr 

mdm mfon*t»(i»«rrar»aerneri[' 

Hatr, U t r ieh l M t l l ^nichrcven in 

kolom rnformau'eerrangement'. Daar-

n**M turn M a t t e r 

• aanw^mg geven bty ntet ujdtg un-

vt«**n RSLfttSL 

• lucmkwaiteumaati-egel nament tn 

t i n taste van arxter besluunsorgaan 

nemw, 

£org voor en behe«f van archie* op 

Inter. 

-?erTTMTi m*p*ci!«bif«iw 

iwm per 2 a I j j , f 

• )n' 'orr i3(*-.civ'^ig atgemwe *r*»9aritjt« 

• • • ? « 

• 

ging door gtrmeenieiijk arctiH-t 

c p nootdOCT )n(orm»ticvoor' 

r*ning 

Zvttf voot en beneer van archtet op een enfcjH 

Aspect n t * l op ordw 

iaa< ii 

'•onzontat- . i • 

a&Bt" y.jtt 

• W /argpur ' 

Zoeg voor en b*Se*r van archief op 

m*erd#T» « p e c t « n n « ! op ontv 

inTrnjrftfrf (oeSthf hoog 

• rfeguenUe afgemeen nspe-: 

tw/oe*. rrwt « V o nadrvk op de 

riMco's: 2* per jaar twaarvan I K 

monrloring voongangt. 

• Informawollvraag algemene 

vragenftjM archteftmwclw vim pet 

>aar + 2* pe< jaar aouatoatte op de 

aanbevelirtgen van GS * voor tover 

aanweng nor ucntale Yerstagleggng 

door gemeentcijk airrtiefinspecteur 

c q hoofd Oocumentatre i n fomu t * -

voorzierHTg. 

Votdaan a.in hat f tacr l i j k i * I .mkMrl l tng Mlet VO<duui u n fuitt( jwrt i j toe U4k \ te i lmg Al% rw twwedf>kan5t»nnijn nog 

met is voldadft aan haJfjadHljkM 

(A^kstell ing 

• Ult^W* 4 v«ken na nnd*> la 

t g f l a W f 

die^i mDgelijk ondc-fdeel 

.^^vl mart™ P^^talrt-

ikttfi vVrjnen ^ m o - j o U j 

ngsoenode 

1 in dc-

i i>?r.vtt-> 

noganr 

maandtn 

lermijn gecoraatwiia w o " j g n » i 

. 

op afjeraa ^DaUgsngjOc 

afnr.fk.MJn War' -.v.i.ir 

• 

uUkmatum 

mtemteit roeitdrt. haog 

• Uuerl^k 4 weken rw Mrde taak-

>igi.pcrtodt< hAKidaikftSMn^tag 

&&W aan GS 

• Ah niel aan a^praatc u voidaan. 

dan be-duil G& om wnl of nttf) m 

de plaau 1e Vederv rood toezicri'. 

regime. 

• AJS A«< aan a'spf^ak « voldaan -

ofanje toeathuegimt Atsgemeenie 

een Uaks1nlling^per«o0> dA«ma 

rook) op t ,d voidoet aan de laak-

Meftng groen coericnireglme. 

• GflriWfrr.lr l l i n r t rtia<iridt>ll|k\ o w i -

zicht onderriomen aciies. 

http://afnr.fk.MJn


Doorwerking provinciaal ruimteli jk belang 

floiunsg p iov lnc i * li i lDtrtiatlebreiiMen 

Ruimtelijke t5eh< r 'cen provincale rwircrte-

Ordening It-jke bei.-mgen 

V'Gegtijdige i r ' c r . a t i e ovr-r •. -r,--

tljk* ontwikkelingi"" met provincial 

belang. 

Voorontwefp-bester"r.'rgsp;^nriHr 

en ontwerpprojectbesljiten met 

prO'/innaai belang. 

Interna tie over leanztige'egging 

ontwo';:-:>ester~r~irgsr.l.Tirf?n (i v.m. 

eventueel ir.rjienan zienswijztn) 

Vaststellingsbesluiten + informatie 

over ternzagelegging vastgestelde 

besiemmingsplannen (i vm even-

lueel instellen beroep/reactieve 

aamvij?ir;g). 

Beleirislnditatareti 

Open, ze-tfbewustc lauding t a.v 

het riiimte-"!'; over.^q ftiee-" ver'^s-

St'nde- danrr ' ' in ir?t I'oorovr-rlotj'i. 

Tijdig overling op basis van ee.n 

integral. nlnpstrmrte [ibre-njj *t l fi&n 

beknopte agenda {ui1gan§r5p.;rt: 

proviiiLi(-:,i' be'aiT]'' 

Gecoordh^erde lijdige efi rffecthrvs 

beslu..'hjkc opscialir.g (in ssn;t>n-

sptaak cr-et province) t.b.v. goede 

p;; t-rkr -iiicoanaiyse. 

Mate van zKlfstandigr*.d t.a.v, het 

invu It r• v;in i:e eigen ^r lndiki idivs 

{siruc!'.t'.r'vis:o) pr df • ;Cwe••'•:• T. 

daarin wft de Ornofiv.ngsvisie. 

Mate waarm rjfs:( ;mnir-.ipinnnen 

actueel zijn t a.v gewrziyue provin-

c ate belangen. 

• let al dan niet beschikken over een 

"ntegrale, afges^'-dt- str.icu..i-v'sie 

die stvookt met de irhoud "-tr dt 

Omgev -gsvisie (irxlusief WORE^. 

bettor, w n , Kwaliteisimpuk Grocc 

Omgevirg). 

Mate va: coorwerking van de 

provincial' "nbreng via overleg to.a. 

uii'»?g var dc Or-gevingsvisie) c q. 

jdv ie j fn . in de L>wle planm..! 

Verne id Tg tuswn >okaie arnbtehjk 

appwwt en bestim* <mel onder-

sc'^eia ;usse>- college v«r, B&W 

vers..1 r.i.-d) c r hoe ga=T j - m f " te 

d a a - • ' - ! • ( 

Mate va" voortgang van nUtinifi Ijlte 

projects: (df te Ic.den van agenda 

voo' hi.rt .-uimte-ijk overleg) 

Zienswnzen c.q. reactieve aanwj 

Ziiiger, ^MtesTOf voor de langere 

termijn dange. » de Wro nog maar 

kort in weeing ts geir«k-n} en hoe 

gaat gereent^ • • iarmee om. 

P*nmiprit.«lr i tlaarwwrfcing p rov inc i a l Gotd toMnwnwerkrng nret gemeente: green 

nuimtelijn belang d . Qmgeulitg&tieircifde" regime1 

ning. Betreft ondi>« n w * r 

Frictie In samenwerknig ntei 

njEim«wn[p. rood rngpriM' 

• Eis cono-nvatie 

• Eisen ui lvoer-gmodr nieuwe ontw <ke 

lingen (vishaakriodei,. 

• SER ladder/zuirmj Wl zorgvuldig riwiHe-

gebruik. 

• Ruimtelijke kwaliteit 

• Kwaliteitsimpuls Groene omgeving 

• Woningbouw. 

• Detailhandel 

• Externe veiligheid 

• Ecologischt> Hoofdstructuur (EHS). 

• Natic^aa L3ndschap 

• DuLirzarre energie 

• Verbhj'srec-iv tii1 

Etc 

1 Keei f»r \aa> wardt ambCehjl ap bast van ws-

tt*f*ild5ft r r f a m ^ n pen meU^wnrp i gcvoerd 

Z i w . ^i3f*ii(fn:.'.(fci|.iu Jl j jhJj. jn In luii^UiUjk 

owi log DP gpmupnl* hof Ft g»nt?n 5thnfit 

pociMnentBn it«^si<>ri n iwtg 

• Mttsftlen 

I li-t i ifflUtm WJ1 BW tj*t*di ii vnlr 

nutgenchl nfgesWmd ap dt CvigeMing^ 

i M l . J i i i - i ' • rk t r^ 

ptovmrta^l bebingj. worctt aekoppsd aan K f i 

algenwie Gi-ve*t(jnng vm nm 

• 1 HOtt :*•! j j j r wt^dll iimbSplljk op 

b«ls ran v<sde*7.^ei* ena/ngen ecn 

mawflMptk fl#wwrd 
• Eicaferey meer rudnEei^ oveneg, 

WMi >iodg gwolgi i doer b»tuuru|lc 

oiferieg. 

• G*mMTTt#dl«mMfsthnileljJk« 

documenten rn.D: ruimietflte pro-

: .-limn vwi*r eenprwnr i»al belong 

me* gemoeld etoe terturen aai de 

province. 
• Me^r Kewtistiwidioc-'ii avet t o 1 

pittSlnfl v.in d« Origtinng^uluc nn 

de 'vecrjrtJenrng van provtncie naai 

gnniHtnt* g t d i m n d * d * nwtQ*ng»-

fase. 

• Toepassing van m i l w r * n l * n van 

zionsw.peCTi reactieve aanwijiing 

• AtUT*fcring tr. inKi.'wkellng Mnda 

VHOM-wspectie m gev»fcn, wameer 

er •sprAtR Is W ) -.(Fiid n * l ii|ki>b«Uitg 

JBH^ n)-ff hxywH itoy tm mn'lniwf dm tttKB ywnililBT rfwOmtr i g j j i l r n tan r -in «n inlnenirH; dour a» yanwnTT >*1 dt iy»mtngn 'It 
•..H^-qmTMnbittiHnniirt, . 



{Vervolg) Doorwerk ing provinciaal ruimtel i jk belang 

Belang prow irttie Inforrnatl i 'bronnbn ,1- nllcntoran Normenkader doorwerk ing pfomnciaal Goods samenwerklrtg met gemeente: 

ruhrtrteUjk belong d Omgevingi - groan regime' 

verorttai l f ig Beireft wider meer 

Fricue In i imenwratk.ng t iw t 

9»m«Brte - rood regime^ 

Naluur DC"i~n Europese vceigeving 

MgtMat- en Vogi-;rkl~t..jn) en 

r,atonaie*egelgeving: Naiuur-

b txbsmi ngswet 

In Wro-vocovei leg tusser garrisante 

en provi:.<..k r :>et beoordtcld worden 

of er mogehjke significant* gevolgen 

voor aangMv^<>n n,e-bi«2f>n £jh «TI 

op wt-lke w y e h«! -T i^ ka.-; worden 

orftgsgswi 

Via RO. Gerreente" en warerscbappen 

z,.n verplicht in nun piannen rekening 

te houden rrei de Natura 2000-gebie-

den. B_ "egatieve >.-'lr''.'n op dr ge-

bieden moei beoordeelo ivorden of difi 

effe-cten tenet geOcV.r u m i v n worden 

doc-het treffer v,>- ia> ' i;>'i f Hf l 

toeztc'"'-irstrur"(:r'T1"
>' IJITI van de Wro is 

van tof-passing 

Externe Veiligheid BeMj'tigcn provincial at&tng, 

\oo--korren Nimby-gedrag. 

gerr een teg.' p ~ so vers 11 j 3 o nde 

beiangen, £j.te;r.e veJ.ghe d 

gaa: o n transport van gevaar-

I k e s t f ' ^ T per spoor, weg. 

wate< cn ;juisleiding 

(Voor)on:wcrpbes;cri:["ingsDlannen en 

;ti !••' urvisies 

Via RO. De rol van de provincte is 

gebaseerd op de Omgevirgsvtsie en 

uc -verorcVnmg. Gemeenten geven in 

de tot : r t .ng op beslemmingsplan-

rtsrt .iari hoc i\ Wrttl gever aan de 

routing van c-?vaa- ,ke stoHen. Alsdit 

bet geval ,s, dan bi,jEl de pro-.'inc p op 

rede-' jke afstand. Zo n-et dar komen 

de besiprrrinqsplannen n beeld. Het 

toezichTinstrurremarium van de Wro is 

van iMpAMiflg 

to i ko Ordening tel(|k« Oitemng Zieregi rw KuiniMi|k 

I 
Zie FUrrUeli|ke Ordering Zi»f regirn«r ftur Tie reg tn* Ruirrtelijt O'dervng. 

Water Eeh.i't'gen provincial teiang 

bij de /org voor eon goede fcw.i-

litei' en <wanti*_pii van opper-

viakte- en gro-dwaier, bescher-

ming tegen oversirort\ngpi 

(Voor)on twerpbesiemn. ng->pla n ne n, 

gp't- i i r tel i jkewater plgr-ren, riolenngs-

plarstpr. 

Via RO De rol W i ce pTOVSlria i| gt_-tw-

seerd op de Omgevingsviiie en de -ver-

ordr r r.<j Gemeenten dragen zorg voor 

::et be.'ieer van grondwater onder de 

ttatnuwde omceving en biecen waar 

nodig ^r hun bottr-mm ngsptannr-n 

i M mte voor ck; jitvoermg van wate- • 

miiattecjivcn, hijvoo'lwt'ld aangaandt-

wa"erve: igt-eid, g/ofidwaterbescrer-

ming. drinkwat*vvoorz»m',.g. Gemerr-

len slennmen a! i re . do waiuiiL happen. 

Het tOF/ c"t .-istrumf-iarium van de 

Wro is van toepassing 

Zie Ruimtelijke Ordenmg • Zv rvgvne Rutmteajk Odentng. 

•wr * i™^l i«T ' j i f^ i to * , ^ '0^ )^ l iM i id«» '»wmh* ik ' r * i * i * t »p«?^«(^ ' vnvnWHHrV.rttitrT&qriimlti m~& 
i-»*'m i i "w UiiiiuicoiijipUii 
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Bijtage It 
Rpgimi' irl*rbMtuur.lijk tOMkht en rfaorwerking provinciaal ruimtelijk belang Hengefo 

TcwzkhtrfotTwHn «WUng loo i r i i l I n f orm a t»*fr»n g itm wi 1 Waging vn beoordehnnxritPiiiV Hoe gekotnen. tot weglrkraVbeoardefina. 

ojaf kltwr <'vw hem ditht "-modoll 

Beeld Hengeio Integral* aluwging G5 

loezlch (regime Hingelo 

Financien 

Mil ieu/Wabo 

Milieu - Lucht-

kwal i tei t 

Het Oi.::.'orderen van firtartClMtl 

gezonde ger r * *n t« i om taken 

•;zo\w autonoorn ah ricrJe-

sev^nd; Is kunneri u.tvoeren 

7onder dat (omodig) finanoele 

problemen op de collectiviteit 

van gemeenten (Gemeente-

•fcids) worden afgewente d 

Beschermi' g v.n rrif'ns en 

nallKif tegen scrade " - gevaar, 

kwa„ie1 van het nalev '~gs-

:oe7c.it 

Verbeterii.n v jn de luchtkwaliteit 

vo gens de m,-iatn.igp*n in het 

Ftejfiorjaal en Natonaa' 

jtirniWetKingsprogramma 

Luchlkwalite;: [851, NSL). 

'Does is o n 11 j jn i 2311 a.jr tie 

~ormen voor PMIOen j 1-2013 

aan de normen voor NOr tc 

voldoen.) 

• flixjiotlnij die vddoet aar :.e", 

Besluil begroting sn verantwoor-

ding (obv). 

* Begrot.ngswijzigingen. 

• Jjia." 1 ikken 

• '\nr. dssti. •' :n. 

• Verardeninger dx. artikel 212 en 

213 Gemeentewet 

De -oofddocumenten van de eigen 

oeleidscychs 

- (meajang) probleem- of ris co-

an,'. yse. 

• (n\«r|arig) •jilvowir^skaders; 

* jadrlijk'; orngia" ' "o, 

• ja.arh.ks verslag; 

en bij ^teekproef: e'e dossiers wan 

orgamsatie(nalevingMoezirht) 

• Jjj.'ftjkse rriQn.tO' •" q sra poo; tag e 

van<Jt> luehttfl«*ttttft en unvoei: a 

[BM-prajecten opgenomen |fi NSL 

12 

Ol<<ecUtj. Atvr. de hand vac. lar.delijk 

a^tje^pjck^n criteria 

Subjecticf: interpretive v.1- dr ge-

nomen ma*feBe(ef8fi om Deo/oting en 

meerjarenramingen si J lend M maker 

Qbjectktf. -̂an de hand van de criUfia 

uit de Wei alge-Tieni' br-pa linger 

omgevmgsrecht (Wabo), bet Sesluii 

OFIIMI v nfOTKhl (Bar) en de Regeling 

omtjewngsrechi (MoO 

SubjecUef interoretatie van de wijze 

waarop de orqar ^atii. invul :ng gt-ef; aan 

de we".•.'!•;{ 9 ofteria en, vec .-ever van 

toepasiiiig, afspratcen tot verbetering 

®&fg&&fc .Monitoring of -ii'.jdgj aar, tte 

luchkwal te:*.snormen voo' RM . 

NOj wordt voldaan 

Ds beg re ting 2011 van Henge o is " ^ t 

fnawi H i * evpriwicht c^ndat de qe-^eente 

gebr.i < maakl van inodentce dekk.ngs 

middeic.i. Het evenwich' van de "cc-^-en 
rar-ng <omt r et tot stand omdat de 

gemtente het teniort op de WWB, IOAW en 

IOA2 niet n het meerjarenperspeaief heeft 

verwerkt. 

De gemeente heeft inmiddels de ncdige 

maatregeler. gei:offen om de meerjaren-

rrrming 2C12-2014 uiterl.jk in 2014 siuitend te 

ma<en Deze maatregelen zjjn door GS 

geaccepteerd 

De dekking van !oekomstige majeure 

investeringen (Hart van Zu:'J, L^nge Weeme, 

c^ntraal station etc.) is en Mijft voora vnog 

e*n aanddchtspunt HiertHj spe^ll de A.R.I., 

zijnde een spaarvariant, een rol, 

Het pr&gcan"ma 20*0 is b|dig guic^erd en 

er sit een goede onderoouwir'--; m Het 

Hengrose prog-.an.m.i is rielder, leie^^aar 

en bevat 'le-cere doeV.i:'linger De vt-rlest;-

vastste^ re heeft mede te rr.nke": rret de 

Feeliseilfi ygf! een regionaal proara-rnrr.a 

(Net^erk-HUP;t, 

Het programma heeft zicn nir?t slleen op 

rttflfeU gencht, maar is DrcUer opgezet 

richting de WABO 

He: gek tiBMlW nit'l deaJ aar het RSL en het 

MSL, maar moet wel verkrergegevens 

aar everen voor de ""cirioringsrappOs'taqe 

van de 'ixhtkwdliteit. Uft de !aj. rc:lage var. 

de .arkIkwaliteit over 2009 {T monitorings-

rapport^ge \'SI.) vo'c" dat aan de lucht-

kwalitei'.snormen voo; fijn stof (PM]0) en 

stikstofd'oxide (NO.) wordt voldaan. 

Green 

G « w 

Gnwfl 

rinanbieel «vem«ich1 

Tw»« ici 'nkir io ' i 

n i t i i f l i rn l - -

( rmw lch l 

Uil r ^^ ja fenwgfo i i f i g i'- aawwtnetfk dat an 

• lewd 

• 
- k. iiilKf .imh! ^ULulijut-

i < 2 ) puM-jaa*l 

• M«ini1c ' 'ig-.wn.-ininiirTi 

• TlwiTUJonufeiiwrtuen iof i uasawan wcfuw 

* OniiiftifwAprogrninmarekJininq n*1 itCcourHpnl*-

veralag 5n le :£<ninn f ie i vtagenfcinniilte*! 

* fJnpdl»»* I iwtop*of*t 

0pvrBg&t> note's dsetoodei w«rr>jr imanclete Dosille. 

Cycluf t» up otde Oft <t * ^ t « n > 

itTtdf vntg^i 

A^n liurhtkw;iJit*'it*flcn-mPit ivnrdt uoldsan 

(aatlij ^MappoiU!.; . • di 

I j t h i kwd i i v i 
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(Vervolg) Regime interbestuurli jk toezicht «n daa fwr rkn ig prouinciaM ruimteli jk bslang Hengelo 

Toezidi tdomein 

11 • i ri.-inalyt* 

rJetaor; Toezkht ln fwmwrt f * f l r rHngw.wl 

Ar chief Gemeenten s'jmule^en archief-

7org op orde te bebben: 

beschikbaarheid voor recht- en 

bewijszooKende ourger, vanuit 

cultuurtustorrsch be-ang, voor 

weir"^rhr:pp t- ']t onderzoek 

Goedkeu'ing archie^L-ivjarplaats 

IftjjOlden •ajrch!t*v(>rord(.inir-:(j. 

Boo rd ; I <~g arcrveK:im:e. 

Atgemtiw ^ragenlijit archiefinsptjcl.tj. 

Weqkvg r n br0ordeNrtgier| l#nty 

n a i r kletir ('vMkeeisllcM'-ntodft-l;! 

Objectief. op grand van de normen \ft 

Arch'efwet, Archipfb'^'u't en Archief-

Subj'jctief- OD basis van het confteUjPai 

!®fj ^^'.-[JorLvfld: aci^r-rstard in 

archiefbewerk:rg c-' i-r inte-oriUeren 

van ue (na eviru; van CQ', ^drover 

gemaak^ ^hiraken 

HOD gnkOmPfr l o t Weg**t9/b*acin*H|ng 0>Hd Hnrtgatq Integral* Mwer jmg &S: 

taezkht reg ime H*i*gelo 

Archiefzorg is op orde Het oordeei is 

gebaseerd CD de inspectie van de archief-

bewd^i) ! jd« d d. 24 <-;pm 2007 en op het 

*wpetr.(etezoek var 27 Augustus 2009, in 

conbi-iritif1 met de algemerr vrrrqrrNjst 

archiefirMpeclie die werd aar>g-sreikt op 21 

oktober 2009. Het voornaamsteaandac '.s 

punt was het mcgelijk onts:aan var- enge 

achterstand oij archWbewerking, rrioc" dat 

was a-:een signalerend bedoeld. Regelmatig 

kon* ' - BftWnlSff|HTl '•"''•' 'i-Vbsar var' nit>uw 

bes: irevon cfeiiardlievefl Calan ter-tfizorg 

i i .;; mmiddels jjcdcii.ht. V o i g ^ d irttpie-

tieo?2oek wordt najaar 2011. 

Gmen Zotg vanr en beh t * r van ai thief op orde 

ir?rwnrrn't tern l 

."•fiue aia^ni^y: inspi.-:t*lj««yafcL 

e*m per 2 4 3 u i 

inrciip^ji*1 uitvraog algerwi i nagi 

anjiitiCfqr... |,iar *- tew jnvt r 

—aimwig fusftwi talt- • , iihudewi 

pc-frifc'wirelijkai'criielin^pccjEiy c.q hoolrJ 

• • 

Wonen: 

hu is vesting 

statushouders 

rijdigp hwivest.rii; aawtal 

si.-.t!hSiojder's ovct-i.-- e.s;nî Tig 

ha1f)»ar}ijp)t3€ taak^tc-siing van 

he; n '-; 

rvdanji_lijkse rej.isatiecijfers WJH ::<s. 

jk vi. I • t Centraa' Orgaan Opvang 

a • :or'-;ers (COA). 

. .J.' i.j'lijks verslag B&W ;\,-in GS 

over voorir i g u tvoeing, met 

rzxht ir rir.atTceler (we:t' j IJK 

Vf ipkht) . 

Uijc^ticf: aan dc (wnd van nwand*-

[""<<-- 'oa! satifniA.rs var '-.t" COA 

Subjecrief: --""i dr ha-^d van het 

ha!fjaa.:.;>;sG Vfslag var. E&Wen de 

inforrvnjfi uit <J**an btehjke en 

beste. ^e contacten 

MB op het momert dat de gpv«, "te-

luke cijVrs afwijken van de COA-lrjsl 

afwijken, geldt de COA-lijst 

Vdoi Henije-lc ^ Regio Twen'.i'i>.'v;;i-:;d 

gezag 
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Doorwerking prowinci.'i.il ruinHclijk belong 

Belang provinrie 

Ruimleli jke 

Ordening 

:iger p-o'/ncia'e 

ruirnteijke beir-gen 

fnformfttictmsrineri 

Vi'Qrtgtijdj.ge inform.!!"' over fuiffrtfr-

h.ike onuvikkeiinocn me: provincial 

bck-tnq. 

Vooron:werp-t«?<tiifflTV<gs plan nen 

en on'.werpprojeclbesluiten met 

provincial belang. 

h 'ormate over ter inzace egging 

ontwerpbestt-mmings-planner [i,tf,m 

pvrnlupri ,nd • nen zienswijznnV 

VasisieHingsbesluiten + inlnrrnare 

over ter inzage 'egging vastge-

stelde bestemmingsp inner l\ v n 

eventueel .nstellen acfncp' react:eve 

aanw^ingj . 

fie-leid&iitdicattnen 

• Oyt.'M. foli'oewi.jte houding t.a v 

hei ruirr-lftli|k ove-^eq (geen verras-

sende plan nen in net vooroverleg), 

• Tijdig overieg op svan 

integraaf afgsstMnde Libier-g en een 

beknopte age-nUa juitgangif:unf 

provroa.nl oeang) 

• Gecoordi<-4^rtk< r^Fcr-fi er- i - f fai iev* 

bestuur-ifee opscfialing Bh s«nen-

spiHak in*.'! province t,hx rjrjfde 

politieke r'sicoanalyse 

• Mate van zel'str.ndT^erd t.a v het 

invullen van <;r- L.g-r. beeidskaders 

(structuurvi^e) er de wtwe.'king 

da,)r -nvan de Omgevintn'^sie; 

• Mate waarin bestemmingsplawwfi 

actueel zijn t.a v gewij/igde 

arovinciii 8 bejnqen, 

• .-.et al dan iiii.1 beschkken over een 

ir'.ec't": afges:ende st'uctuurvisie 

d e sfookt me: de inhoud van de 

Om§#vmgsvisie (inciusipf won-n, 

bednjver, Kwalile l ir^pjis L-n:-:n.--

Qw»igrt'ing>r 

• Mate vs" dbG<weri;ing van de 

provii!•_ j!e inbreng .'-,a ovt'rlug io.a, 

uirleg van djB Oii'Wivingsvi'.iri-'i c q 

TvieZfin, in Cf lok.r' plarron 

• VerhoL-dirsg i-ise., ._.<ale difil^ulijk 

acoai.ia: en bestuu et onder-

scneid ti^-.rr college van 8&W 

versus i^ad, en ~oe gaa: gemee-le 

daarnee on-, 

• Mate van vooMgang viMi TUelijkt 

projecten ini :n leidrn van agenCa 

voor ne. ,innte!i)k overleg); 

• Zier.iwijfivr c q reaciieve aanwijzm-

gen (indicator voor de langere 

termi - aangezien de Wro nog nnaar 

ko r : .r werking is geirecen) en hoe 

gaat gemeente daarmee om. 

ie 

Norrnes»kddiE3f doorwerfelikg prcwmeJaal 

rUHmeHjrk belang conform OmqevinQwer 

De verhoudingen binnen de ruimlelijke ordening 

7\n goed De afgelopen per,ode is frequent 

rjimwlijk overleg gevoerd, waarin de gemeente 

tijdig rutrrij ••.ke ontwiicvi-iingen •JCM'U Ittgr die het 

provmciaal - r,ng rakPi. Wat daaroij wel opvalt 

s dat er :ussen de ira.cclm tessartn de v-i-rschil-

iende ortw:kkelingen wcrder be^fltejd, weinig 

uifv-.'isseling van nforma..t jkt te zijn. F' s u ;"" 

en UdA- ook een achtersund In informalie over 

r-i t prcvmciaie rumtelijke bcind, in In-' u/under 

ovfe" ffe wer-cq van de Kwaliteit-simauls Groene 

Omgevi-i De<~i' mcentetoont z — j d be re id 

om die atA-ezen over vocromw. fpplannen te 

verwerkor Doordat men som^ rog onvoldoende 

ingouoerd ,s in het provincial beleid, worden 

ctf/i: .idvu'/en niet al:ijd goed op^ i akt. Tot 

dusker b-er 1 awtsvw^a ingebracbt. £en nv-ctiove 

aanvv,Jt g kon uituinbciijk worden voorkomen 

worden door een voorber&dingsbesiu.' •• • ''(''• 

voor die onderdelei van het vas:g«tekJe 

bestem^^gsplan waarin onvolooende reice" r\q 

was geho^cen met het provircia e be e:d De 

OOrspfOng van dit traject v;in rersw.ze en 

dreigrrcie 'f.xttn'.^ aarwij/^ng lag in het feit dat 

de gemL<sn:ed* jilkomsien v^ 'ormele 

vooroverleg nsi"-l Kiid .ifijewathl •ITI hi'i cmtwfrp-

bestemm^^pLin aKast :or inzage nad oelegd, 

Hengeio bescriiv,. nog n?e: over e^., octuen.1 

struct u=i rvis .v '.v.i.iiin liet nrovmci&il ruim:elijki.-

beled ; doorverlaald De gernepni*! js nu we-' 

begonnen met C vooi bweidnrjen van «'n 

nieuwe structi.'.irvisie Basis daafVOOr kunr.en ae 

geri'^n'p'iikv-woenvis'f' pn bedrijventerreinervi-

5m / n, die tot standgpko^nn 7'in in goed 

overleg met de andere gemeenten van de 

Netwerkstad Twente 

De rjrmfprtte heeft rog geen gemeentelijk 

wleid5kadc-r voor de toeoassing van de Kwali-

teitsinpuls Groene Omgeving. He".gelo is goed 

bf ?<$ rrni ( i ' .'*ftualisering van bestemmingsplafi 

nen. Oe ««rtioudng tusso" he* lokale ambteli^e 

apparaat en . .et bestuur zij:: gecd. Als rfpe. 

wordt l*^k]ien conform afntJtefljNe voofitflllen. 

Hengeio brenc* complex" ;iritel »- projecten 

voortvarend w ; d^r en zoekt da..' _«.j 00s de 

samenwerking tret de proline* BWflrtKJuFering 

bedrijven ter rein T'.vnnt^anaai. Ma^ van Zuid) 

Het mvesteringstrot'Ct ir -et kader van ImG is 

goed verlopen waardoor in de eersie ronden 

fose n'ovrciale oijd'agen konden worden 

toegekend aan projecten die onderbouwd van 

provinciaal be s--g r.t\\. 

Beeld Hengeio 

i-amenwerfting met Hengeio 

Vnor rif UrTvnn'^flrking ^pwl^ dv a i m ^ p i ^ n e d van 

r«\ goede ^tnJc-Uwtuii* <UJ*tariMgKcnt, afci; 

. i« i omEjru'intjwisiHi. ^Itrai 

ctaofwiwlLing praMrciaal *• 

Dav WTUCl •.'^v^ :i|M I | hTPlSB nr; . 

'.'.'• u Als de;e w -'iTi en wndoi-n aaa de Hit-n d^j 

kumpn met* p. inr^n «r iTondtflmg wwroveilc^ 

afged. ndjtn a n « «.htlrl*i|j* niHimen 

F« ' i te w i d e n g w l u j i d CEX? 

mtmidocumwt full 20QBI 
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(Vervolg) Doorwerking provinciaal ruimteli jk belang 

Natuur 

tfelanrj provinoe 

8orc:an [...rapese regegev'ng 

(Hab;U")t Bfl Vogf!ric^ili|nJ en 

nations.e rege nevi»g; \ au j i i ' 

bescherrr r;jswet 

II l ten i it j l l tf lKortnni' i 

m Wfo-voorowfleg tussen gemeente 

t f l provifr p r w t bcoordeeld warden 

rjf er nicgeli|kt iignificanle gevolgen 

v:>:)i aangefttMn gtf) "den tijn m 

cp wrlkp w ^ e hiermee KSH worden 

cmgegaan 

MiidiarHicstoren 

Via RO Gen .. men en wa:e'sc-app^ 

zijn verplichl in nun plarren rekenmg le 

houden met de Natura 200Q-g«H:den. 

BiJ ragaUeva effected op dJt gtbtodro 
no?' u^nnrdeeld worden of die 

effpaen teniet gedaan kunnen wo^.ten 

door "ot Irtffen von maaUegeleo Het 

Wro-toivchtscenario is van tOtptMtaB, 

Norm en* ad or rJoorwrrlttnq p rov inc ia l 

Tumte4i|k betang d Omgeutngs-

vword^rong Botfrtr tmdmr nwer 

Rvdd HmgvlD Integral* j lwoging OS' gpvo-igen 

*<sm«iwertclr*g nwi Htnoelo 

Via RO Er 7>jn wehin cc-::cten>rvarTigen 

met de ger;.<:>-nc- ow: ci> tcepass;r:j van de 

NatuurbeKhermirgswel. Daartoe t ooi< geen 

Externe Veiligheid Behart"q?n provincial be^ng, 

wsorfeomeri Ntro&jf gedtag, 

getneemegre^ overstijgende 

::c\.r-gen. ELxU'rne ve l>ghwd 

gaat om transport van gevadr-

lijke stoffi n prr sf.oor, weg, 

water en buisieiding 

(Voor)ontwerpbestemrningiDla."j,',ii en 

structuurvisies. 

Via RO De rol van dp prov:ncte is 

gpbaspfird Op de orrgevirgsv'sie en de 

vt'ordenma. Gemeenten geven in ce 

loplichting op btrsiemrnrng^planren 

aan hoe Sj ^orm geven aar de rooting 

van gevaarl/jke Stoffen. Als dit ;;et geval 

s, dan b ft de nrovmcic op -odeh.ke 

afstand Zonir • da*" korrpr de 

beitLTCm.ngspiunnen in t t t l d , Het 

Wro-toe^*:htscenanc is van toepassirg 

Via RO1 Over het geheel genomen goed 

oeeld 

Rulrrr!eill|l 

Water Behanigen pfovinciaal belang 

bi| de «Wy voor een goede kwa-

liteil en kwantiteit van opoer-

. ktr v grondwavr, bescher-

ming tegen overstrom :cje n. 

(Voor^ontwe'pbes^emmingiplannrn, 

gemeente5i)ke waTerptenner, iolerings-

plannen. 

Via RO De rot va- de provinc e is 

gebaseerd op deon ::<";in<jsvisic en de 

-verorcV^ng Ger^eenten d>agen 2c*g 

voor hrt N f c M ven grpndwjttf under 

de bebouvvde orncevirtg en bieder. waar 

nodic |A hun bestemmingspiannc-" 

rumte &z: de. uitvoef jng v jn wutcf-

maatregeler, bijvorrbeeld aangaarde 

waiervei'iche>d, g ro i d water besc'ir '• 

mmg, drmkvvato'voorziening. Gemeen-

len sti'un.en a' -rtel de watersch.ippen 

Mi ! " ' t .'ich:nsi'.J^-itv' -iiiiiurr w n d e W r o 

is. vn" toepassing. 

Via RO MM Hengeto rijn geen/weinig 

<WiUcten inzakn watcgei-Lotderde 

Cr"cerwerp'-!*i. DrWioe ^ ook geen 

aanVding 

L\- MB\ Z« regwrie l«(TJteti|lce OfOetwg 

Totaaibeeid Ctve*. 

is i« 
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Evaluatie
Bestuursovereenkomsten IBT Overijssel
21 juni 2021

1. Inleiding

In 2012 heeft de provincie met alle gemeenten in Overijssel een bestuursovereenkomst IBT
afgesloten. In deze bestuursovereenkomst zijn afspraken opgenomen over de uitvoering van het
wettelijke provinciale toezicht op de uitoefening van medebewindstaken door gemeenten.

De ondertekening van de bestuursovereenkomst is nu 9 jaar geleden. De afgelopen jaren is het
Overijsselse IBT voortdurend bijgeschaafd aansluitend op relevante ontwikkelingen en opgedane
praktijkervaringen. De vraag is of hetgeen in de bestuursovereenkomsten is opgenomen nog in
voldoende mate overeenkomt met de huidige praktijk van het IBT. In aansluiting op deze vraag
spraken de Cdk van de provincie Overijssel en de voorzitter van de VNG Overijssel af opdracht te
verlenen tot een evaluatie van het Overijsselse IBT. Zij hebben Arie van Eck, secretaris van de
gemeente Rijssen-Holten, gevraagd dit proces te trekken en met aanbevelingen te komen.

In deze notitie worden de bevindingen, conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. De notitie
begint met een korte beschrijving van de opdracht en de werkwijze.

2. Opdracht en werkwijze

2.1Opdracht

De onderzoeksopdracht luidde als volgt:
In hoeverre moeten de ontwikkelingen van de afgelopen jaren leiden tot een inhoudelijke
aanpassing van de bestuursovereenkomsten en/of tot een andere keuze van de
samenwerkingsvormen?

Gevraagd werd bij de uitwerking ook aandacht te besteden aan de thema’s: de relatie/spanning
tussen toezicht en partnerschap; meer risicogericht werken; en de versterking van de verbinding
tussen de verticale controle door de raad en het horizontale toezicht door de provincie.

Als relevante ontwikkelingen zijn onder meer aangemerkt: de aanbevelingen van de werkgroep
Oeseburg (december 2016)1, de uitkomsten van de landelijke IBT evaluatie (oktober 2017)2 en het
landelijke traject ‘Agenda Toekomst Toezicht’ (start december 2018)3. Het laatste traject, dat door
BZK samen met provincies, gemeenten en waterschappen is opgepakt, kent de volgende 5
actielijnen welke de komende jaren worden uitgewerkt:
· versterken verbinding horizontale controle door raad en verticaal toezicht door provincie;
· uniformiteit in het toezicht waarbij ruimte voor maatwerk;
· meer risicogericht toezicht (samen kijken naar gedeelde risico’s);

1 ‘De gemeenten centraal in het proces van interbestuurlijk toezicht’, in opdracht van provincie Overijssel en VNG Overijssel, december 2016
2 ‘Eindrapport Evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht’, in opdracht van ministerie BZK, oktober 2017
3 ‘Agenda Toekomst Toezicht’, brief van minister BZK aan voorzitter Tweede Kamer, december 2018
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· beter voeren van de dialoog; en
· beter leren via toezicht.

Tot slot geldt als kanttekening dat deze evaluatie is uitgevoerd ten aanzien van de
bestuursovereenkomsten IBT, die provincie en gemeenten met elkaar hebben afgesloten. De
provincie heeft ook een bestuursovereenkomst IBT afgesloten met het waterschap Vechtstromen.
Omdat het gaat om andere inhoudelijke domeinen is ervoor gekozen de bestuursovereenkomst met
het waterschap niet in deze evaluatie mee te nemen.

2.2 Werkwijze

De inhoudelijke afspraken, zoals deze zijn verwoord in de bestuursovereenkomsten, en de
Overijsselse werkwijze zoals deze in de huidige praktijk wordt toegepast, vormden de basis voor de
evaluatie. Samen met de ambtelijke IBT coördinatoren van gemeenten en provincie is hier naar
gekeken en zijn aandachtspunten in de vorm van thema’s geformuleerd. Hiertoe zijn verschillende
ambtelijke brainstormbijeenkomsten georganiseerd.

De geformuleerde thema’s zijn vervolgens aan de hand van stellingen ter discussie voorgelegd
tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op 10 mei 2021. Deze bijeenkomst werd voorgezeten door de
beide opdrachtgevers, de CdK en de voorzitter VNG Overijssel. Aan de bijeenkomst werd
deelgenomen door bestuurders met IBT coördinatie in zijn of haar portefeuille. Alle gemeenten
waren tijdens deze bijeenkomst bestuurlijk vertegenwoordigd. Ook de bespreking tijdens deze
bijeenkomst leverde weer nieuwe inzichten op, welke zijn meegenomen in de verdere uitwerking.

3. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen

De bevindingen, die tijdens het traject zijn opgedaan, worden in deze eindrapportage ondergebracht
in de volgende acht thema’s:
a. IBT vanuit partnerschap
b. Doel IBT
c. Reikwijdte IBT
d. Wijze van rapporteren
e. Rol raden bij het IBT
f. Signaalfunctie kleurbeelden
g. Positie ambtelijke IBT coördinator
h. Vormgeving IBT à la 2021

Hieronder wordt per thema ingegaan op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

3.1 IBT vanuit partnerschap

Toelichting
Provinciaal toezicht is een wettelijke taak, maar de provincie wil deze taak zoveel mogelijk vanuit
partnerschap met de gemeenten oppakken. Dit sluit aan bij de uitgangspunten in de Overijsselse
bestuursovereenkomst IBT (2012) en ook bij de uitgangspunten van het landelijke traject Agenda
Toekomst van het Toezicht (ATT).

Conclusie
Deze rol wordt al goed opgepakt door de provincie. Provincie en gemeenten zijn gedurende de
afgelopen jaren gegroeid in dit samenspel. Samen werken provincie en gemeente aan een goede
kwaliteit van het openbaar bestuur, ieder vanuit zijn eigen rol. De overgang tussen de provinciale rol
als samenwerkingspartner en de rol als toezichthouder kan echter glijdend zijn, zeker wanneer beide
rollen door één persoon worden uitgeoefend. Geconcludeerd wordt dat het maken van duidelijke
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afspraken en het met elkaar voeren van een goede open dialoog van groot belang is. Het is goed de
verschillende rollen te herkennen en te erkennen, ook in de taakverdeling.

Aanbeveling
Het is van belang dat provincie en gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) van tevoren markeren in
welke rol het gesprek wordt aangegaan. Aanbevolen wordt hierover een afspraak op te nemen in de
bestuursovereenkomst.

3.2 Doel IBT

Toelichting
Provincie en gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit
van het openbaar bestuur, ieder vanuit de eigen rol. Deze gezamenlijkheid komt ook tot uiting in de
algemene doelstelling van het IBT, zoals deze is geformuleerd in de Agenda Toekomst Toezicht
(ATT): ‘IBT is er omdat de overheid haar taken blijvend goed wil uitvoeren en dat inwoners en
bedrijven erop kunnen vertrouwen dat dit beschermd en geborgd is’.

Conclusie
De doelstelling van het IBT is heel ruim, zeker wanneer je je realiseert dat het bij het IBT
alleen gaat om provinciaal toezicht op gemeentelijke medebewindstaken. Dat zijn taken
waarvoor geldt dat in de wet wordt bepaald dat gemeenten moeten meewerken aan de
uitoefening daarvan. Tijdens het proces werd duidelijk, dat niet voor een ieder helder is wat nu
het precieze doel van het provinciale IBT is.

Aanbeveling
De doelstelling van het IBT is te abstract. Het is van belang dat provincie en gemeenten met
elkaar nadenken over wat ze met het IBT willen bereiken en dat ze op basis daarvan, vanuit
de partnerschapsgedachte, een meer concrete doelstelling formuleren en vastleggen.

3.3 Reikwijdte IBT

Toelichting
De provinciale toezichttaken vinden hun basis in de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT)
van 2012. In de Overijsselse bestuursovereenkomst is vastgelegd op welke taken respectievelijk
domeinen het toezicht zich richt. Dit zijn Financiën, Wro, Wabo, Archief, Huisvesting statushouders
en Monumenten. Deze keuze voor een beperkt aantal domeinen vloeit voort uit een landelijke
analyse, die in 2012 voor alle provincies is uitgevoerd. In Overijssel is het financieel toezicht, naast
de eigenstandige plaats, ook onderdeel van het IBT. Hiervoor is gekozen omdat de informatie over
de financiële positie een waardevolle bijdrage levert aan het integrale toezichtbeeld.

Conclusie
De conclusie is dat deze zes domeinen kunnen blijven gehandhaafd. Wel wordt door sommige
gemeenten aangegeven dat het toezicht meer moet zijn dan het zetten van vinkjes aan de hand van
de criteria die zijn opgenomen in het toezichtkader (= bijlage bij de bestuursovereenkomst). Een
dergelijk kader is goed als basis voor de toetsing maar daarnaast zou een verdiepingsslag kunnen
worden gemaakt in het gezamenlijk benoemen van thema’s die voor alle of voor een groot aantal
Overijsselse gemeenten spelen en die gedurende een bepaalde periode gemonitord zouden kunnen
worden.
Verder wordt geconcludeerd dat het van belang is aandacht te besteden aan de inwerkingtreding
van de nieuwe Omgevingswet en de mogelijke consequenties daarvan voor het toezichtkader.

Aanbeveling
Vasthouden aan de zes domeinen is wenselijk. Dit komt de uniformiteit ten goede. Daarbinnen
moet echter ruimte zijn voor maatwerk in de vorm van het benoemen van actuele (gedeelde)
thema’s, die voor alle of voor een groot aantal gemeenten spelen en die gedurende een
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bepaalde tijd worden gemonitord. Over de wijze hoe provincie en gemeenten dit willen
aanpakken, moeten van tevoren afspraken worden gemaakt en vastgelegd.

3.4 Wijze van rapporteren

Toelichting
Zoals in de Bestuursovereenkomst IBT is vastgelegd wordt er één keer per jaar, in april, door GS
gerapporteerd in de vorm van de integrale totaalbeelden IBT, waarin de uitkomsten van de toetsing
op de zes afzonderlijke domeinen zijn opgenomen. Basis voor de toetsing zijn de criteria in het IBT
toezichtkader, dat jaarlijks na afstemming met de gemeenten door GS wordt geactualiseerd.

Conclusie
Een jaarlijks markeringsmoment wordt voldoende geacht. Er zijn geen redenen gehoord om dat
vaker te doen. Wel wordt het wel wenselijk geacht aan de voor- en achterkant van de vaststelling
van de totaalbeelden een en ander te organiseren waardoor er meer sprake is van een continue
proces gedurende het hele jaar door. De kleur blijft immers een jaar staan, terwijl de werkelijkheid
al snel kan veranderen. Dit gebeurt al wel in de vorm van (voortgangs)gesprekken die op de
afzonderlijke domeinen worden gevoerd. Opengelaten wordt of er meer mogelijkheden zijn.

Aanbeveling
Onderzoek samen (provincie en gemeenten) of, naast het voeren van
(voortgangs)gesprekken, er meer mogelijkheden zijn om elkaar gedurende het jaar te
informeren over mogelijke risico’s die spelen en om daarover met elkaar in gesprek te blijven.
Het moment waarop de totaalbeelden worden gepresenteerd is van belang. Dit in verband met
de positionering van de raad bij het IBT, zie hiervoor de volgende aanbeveling.

3.5 Rol raden bij het IBT

Toelichting
In de Bestuursovereenkomst is afgesproken dat de gemeente het aanleveren van alle  benodigde
toezichtinformatie zoveel mogelijk via het traject van horizontale verantwoording bij de provincie
aan te leveren en de versterking van de horizontale verantwoording zal bevorderen.

Conclusie
De horizontale controle door de raad, zoals die is bedoeld in de Wet revitalisering generiek toezicht
en op basis daarvan is afgesproken in de bestuursovereenkomst IBT, kan worden versterkt. Het
wordt van belang geacht te onderzoeken hoe de ‘horizontale controle’ door de raden en het
‘verticaal toezicht’ door de provincie beter op elkaar kunnen aansluiten en elkaar kunnen versterken.
Wanneer in het kader van het risicogericht toezicht meer naar de risico’s in de toekomst wordt
gekeken en die in beeld worden gebracht, zou dat voor de raad relevante informatie kunnen zijn.

Aanbeveling
Het college van B&W kan de horizontale verantwoording aan de gemeenteraad versterken door de
rapportage over de totaalbeelden deel uit te laten maken van de planning- en controlecyclus (P&C-
cyclus) van gemeenten. Wanneer door gemeenten wordt gekozen voor aansluiting bij de kadernota,
dan is de provinciale vaststelling van de totaalbeelden in april een goed moment.

3.6 Signaalfunctie kleurbeelden

Toelichting
Zoals in de bestuursovereenkomst IBT (2012) is afgesproken gaat de beoordeling gepaard met het
toekennen van een kleur (groen, oranje of rood). Dit gebeurt per domein en op basis van de
kleuring op de afzonderlijke domeinen wordt de totaalkleur toegekend. De kleuring heeft een
signaalfunctie, en is niet bedoeld als ‘goed’ of ‘fout’.
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Conclusie
Een oordeel via kleuren kan helpen om zaken intern op orde te krijgen. Een oranje kleur kan als
nare kleur worden ervaren door organisatie, college en raad en kan dan druk op processen leggen.
Oranje kan ook vrolijk maken, en kan dan worden ervaren als bewijs dat een gemeente
ondernemend en innoverend bezig is. Het is van belang om elkaar in een vroeg stadium te
informeren over de voorlopige kleuring, zodat gemeenten niet verrast worden door een andere
kleurstelling. Het toekennen van een totaalkleur kan blijven, ook al lijkt het optellen van kleuren wat
ongenuanceerd.

Aanbeveling
Een goede communicatie is van belang. De tekst moet kloppen bij de kleur. Anders doet het niets.
Groen bij een tekst die aangeeft dat er veel moet veranderen werkt niet, ook al is een gemeente
misschien wel op de goede weg.

3.7 Positie ambtelijke IBT coördinator

Toelichting
Binnen provincie en gemeente zijn actoren op verschillende niveaus betrokken bij het IBT-proces,
met op ieder niveau de eigen communicatie- en/of dialooglijnen. Bij de voorbereiding van de IBT
totaalbeelden zijn het in eerste instantie de ambtelijke domeintrekkers van provincie en gemeente
die samen een concept-beeld voor hun domein overeenkomen. De afzonderlijke concept-
domeinbeelden worden vervolgens op ambtelijk niveau door de IBT coördinator van de provincie, in
afstemming met de IBT coördinator van de gemeente, samengevoegd tot een concept-totaalbeeld.
Eventuele escalatie kan, wanneer nodig, plaatsvinden via de verschillende niveaus (ambtelijk en
bestuurlijk) binnen beide organisaties. Dit wordt ook wel de zogenaamde ‘escalatieladder’ genoemd.

Conclusie
De vraag kan worden gesteld of de ‘escalatieladder’ nog wel de juiste term is. Past het wel bij het
streven naar samenwerken en gezamenlijk vormgeven van het IBT? Een dergelijke insteek vraagt
immers vooral om samenspel tussen provincie en gemeenten. In de praktijk komt het erop neer dat
het principe van de escalatieladder alleen werkt als op een zo laag mogelijk niveau en in een zo
vroeg mogelijk stadium wordt geprobeerd om de problemen op te lossen. Geconcludeerd wordt dat
hierin een belangrijke rol is weggelegd voor de (ambtelijke) IBT-coördinatoren.

Aanbeveling
De IBT coördinatoren spelen een centrale rol bij het IBT, vanwege de lijnen die zij hebben met de
ambtelijke trekkers van de afzonderlijke domeinen als ook in de verbinding met hun bestuurders.
Om deze rol goed te kunnen uitoefenen moet de IBT coördinator los van de inhoud van de domeinen
in de organisatie kunnen staan en van daaruit rapporteren.

3.8 Vormgeving IBT à la 2021

Toelichting
Het afsluiten van een bestuursovereenkomst vloeit voort uit de Wet RGT. Op basis van deze wet zijn
provincies verplicht het IBT vast te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van een verordening of een
bestuursovereenkomst. In Overijssel werd gekozen voor een bestuursovereenkomst, omdat dat
beter past bij het uitgangspunt van gezamenlijkheid.

Conclusie
Eén van de conclusies is dat de afspraken in de bestuursovereenkomst IBT voor het overgrote deel
inhoudelijk nog actueel zijn, maar dat er vooral in de uitvoering van een aantal afspraken nog wel
wat verbeterd/veranderd kan worden. En ook dat de bestuursovereenkomst IBT qua taalgebruik
verouderd is en omgezet moet worden naar deze tijd, maar passend bij het partnerschap zoals dat
in het kader van het IBT wordt nagestreefd. In 2012 heeft de provincie met iedere gemeente een
afzonderlijke bestuurlijke overeenkomst IBT afgesloten en ondertekend.
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Aanbeveling
In aansluiting op de gedachte van het partnerschap wordt aanbevolen om nieuwe
bestuursovereenkomsten IBT worden opgesteld, die net als in 2012 worden ondertekend door de
provincie en de afzonderlijke gemeenten.

4. Afsluiting

Ter beantwoording op de vraagstelling, zoals in paragraaf 2.1 verwoord, is de eindconclusie
dat het wenselijk is om nieuwe bestuursovereenkomsten af te sluiten en om de afspraken te
actualiseren en te herschrijven met in acht neming van de in hoofdstuk 3 opgeschreven
aanbevelingen. Voorgesteld wordt dat provincie, VNG Overijssel en gemeenten hiertoe een
gezamenlijk plan van aanpak opstellen.
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