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In de vergadering van uw Commissie van 19 mei jl. is bij agendapunt 7 het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk 

Toezicht 2014 besproken. Voor een aantal vragen is toegezegd de beantwoording schriftelijk af te handelen. 

 

Vraag 1: 

De Christen Unie vraagt aandacht voor de lokale rekenkamers. In de afgelopen periode zijn verschillende 

rapportages uitgekomen, waaruit blijkt dat de verplichte Rekenkamerfunctie steeds vaker minimaal wordt 

ingevuld. Dat brengt een bepaald risico met zich mee. Heeft de provincie daar een rol in? 

 

Antwoord: 

Lokale Rekenkamers of lokale rekenkamerfunctie is een verplichting voor de gemeenten die in de Gemeentewet 

is vastgelegd. Deze rekenkamers dienen ter ondersteuning van de gemeenteraden in hun kaderstellende en 

controlerende rol. 

De IBT-rol van GS is de wettelijke toezichttaak die de provincie heeft op de uitvoering van de medebewindtaken 

door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Het gaat hier om medebewindtaken op een 

aantal terreinen, zoals omschreven in het Beleidsplan IBT 2014-2015 en het Uitvoeringsplan IBT 2014 die beiden 

aan u ter informatie zijn toegestuurd. In onze IBT-rol toetsen wij niet of gemeenten hun rekenkamerfunctie naar 

behoren vervullen, maar of zij hun wettelijke medebewindstaken naar behoren uitvoeren.  

Wel speelt in de vernieuwde toezichtrelatie tussen provincie en gemeente de controletaak van de raad een 

belangrijke rol. In dit toezichtstelsel ligt de verantwoordelijkheid voor de primaire controle op de uitvoering van de 

medebewindtaken bij de gemeenteraad. Als een gemeente zijn eigen horizontale verantwoording op orde heeft, 

zal de provincie als externe toezichthouder de IBT-taak meer op afstand kunnen uitvoeren. Is die controletaak 

van de raad niet op orde en wordt er bij mogelijke taakverwaarlozing niet zelf door de gemeente geacteerd, zullen 

wij minder op afstand kunnen staan. Juist vanwege deze samenhang besteden wij bij de implementatie van onze 

vernieuwde IBT-rol veel aandacht aan de versterking van de verantwoordingsrol van BenW aan raad en de 

controletaak van raad op BenW. Overigens is deze laatste taak natuurlijk niet nieuw: sinds de invoering van de 

dualisering in 2002 heeft de raad immers al die controlerende taak op het college van BenW. 

 

Vraag 2: 

De PVV informeert of de IBT/horizontale verantwoordingspilotgemeenten willekeurig zijn gekozen. 

 

Antwoord : 

Met de gemeenten Woerden, Bunnik, Soest, Wijk bij Duurstede en Veenendaal, in samenwerking met 

VNG/KING, wordt momenteel een pilot uitgevoerd naar de werking van het vernieuwde IBT in relatie tot de 

versterking van de horizontale verantwoording binnen deze gemeenten.  

In het voorbereidingsproces van de Verordening systematische toezichtinformatie zijn met diverse gemeenten 

gesprekken gevoerd over het vernieuwde toezicht en de versterkte verantwoording. In die fase hebben de huidige 

pilotgemeenten Woerden, Veenendaal en Soest aangegeven graag in samenwerking met de provincie het 

nieuwe toezichtstelsel  te gaan invoeren.  Aangezien de gemeente Soest op dit terrein nauw samenwerkt met 

Bunnik en Wijk bij Duurstede zijn ook deze gemeenten gaan participeren in de pilot.  
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Er is bewust gekozen om de pilots uit te voeren met die gemeenten die positief staan in het vormgeven van de 

vernieuwde controle en het veranderde toezicht, met als beoogd effect dat dit een positieve olievlekwerking zal 

opleveren bij gemeenten die nog niet zo ver zijn met de IBT-implementatie. 

Met de pilotgemeenten zijn afspraken gemaakt voor welk beleidsterrein zij de versterking van de horizontale 

verantwoording / vernieuwing IBT gaan uittesten. Gemeente Veenendaal richt zich op het terrein van 

omgevingsrecht, Woerden op het gebied van archieftoezicht, Soest op alle terreinen, Bunnik op het terrein van 

milieu en Wijk bij Duurstede doet dit voor ruimtelijke ordening en monumenten. Met deze spreiding krijgen wij een 

goed beeld van de werking van de VNG-instrumenten die voor de verschillende terreinen zijn ontwikkeld ter 

ondersteuning van horizontale verantwoording. Met deze pilot willen wij de werking van de provinciale 

verordening voor álle IBT-terreinen op bruikbaarheid en proportionaliteit toetsen. 

Voor alle gemeenten geldt dat gekeken wordt naar de verhouding tussen informatieuitvraag via de verordening en 

informatieuitvraag via www.waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast dient de pilot om het systeem van verantwoording 

van BenW aan de gemeenteraad op gang te krijgen, ook voor die terreinen waar gemeenten nog niet gewend 

waren aan actieve interne verantwoording en controle. 

 

Vraag 3 

In het Uitvoeringsplan IBT 2014 zijn per IBT-veld de doelen en resultaten beschreven. De VVD mist voor het 

terrein van de externe veiligheid wat de provincie nu concreet met het IBT dit jaar wil bereiken. 

 

Antwoord: 

Als aanvulling op de in het Uitvoeringsplan (p. 12) beschreven doelen en resultaten voor het terrein van externe 

veiligheid: De doelstellingen van het IBT-externe veiligheid zijn het voorkomen van onnodige veiligheidsrisico’s 

voor de omgeving door het naleven van wettelijke eisen die gelden voor externe veiligheid. Het gaat daarbij om 

wettelijke eisen die gelden voor inrichtingen (vergunningverlening, toezicht op de vergunning en de handhaving 

van de vergunning), de ruimtelijke ordening en de verplichte risicoregistratie van risicovolle activiteiten en/of 

inrichtingen. 

In 2014 gaan wij aan de hand van aangeleverde toezichtinformatie toetsen of bij inrichtingen de brandveiligheid 

op orde is en er geen sprake is van wettelijke saneringsgevallen. Wij toetsen concept-ruimtelijke plannen of de 

eisen op het gebied van externe veiligheid nageleefd worden. Tevens toetsen wij of gemeenten het Register 

Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen actueel hebben. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/

