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Memorandum 

 

 

Datum : 14-1-2014 

Aan : Commissie BEM 

Van : Werkgroep IBT Tel.:  

Onderwerp : Reactie op stukken Interbestuurlijk Toezicht/Horizontale Verantwoording 

(agendapunt 7 commissie BEM 20 januari 2014) 

 

Geachte leden van de commissie BEM, 

 

Ter voorbereiding van de behandeling van punten 7 en 7.1 (Statenvoorstel verordening systematische 

toezichtinformatie provincie Utrecht en Statenbrief beleidsplan interbestuurlijk toezicht 2014-2015) in 

de commissie BEM van 20 januari a.s., is de Werkgroep Interbestuurlijk Toezicht
1
 bij elkaar gekomen. 

Door middel van dit memo brengt de werkgroep onderstaand advies aan u uit. 

 

1. Statenvoorstel en statenbrief zijn in de Werkgroep via een presentatie ambtelijk toegelicht. Het 

leek de Werkgroep nuttig om deze presentatie, in verkorte vorm, ook in de commissie BEM te 

laten geven, zodat de materie voor u toegankelijker gemaakt wordt. NB: inmiddels heeft uw 

voorzitter hiermee ingestemd. 

2. Het statenvoorstel en de statenbrief handelen over het interbestuurlijk toezicht van de 

provincie op haar gemeenten en daarmee samenhangend de horizontale verantwoording van 

de raden aan de colleges van B&W. De Werkgroep is van mening dat dit in de voorliggende 

stukken goed wordt geborgd en adviseert u dan ook hiermee akkoord te gaan. De commissie 

BEM kan overwegen om het statenvoorstel als sterstuk voor de vergadering van Provinciale 

Staten van 3 februari 2014 te agenderen. 

3. De Werkgroep mist in deze notitie hoe het versterken van de horizontale verantwoording op 

provinciaal niveau zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven. Vanuit het Rijk is geen 

met onze nu voorliggende verordening vergelijkbaar document beschikbaar, waaraan de 

kaders van horizontale verantwoording op provinciaal niveau zouden kunnen worden 

ontleend. Een rondgang langs overige provincies en navraag bij het IPO heeft niet geresulteerd 

in voorbeelden die voor ons bruikbaar zijn. Tot op heden heeft het IPO afwijzend gereageerd 

op het verzoek om een website waarstaatjeprovincie.nl in te richten (equivalent aan de reeds 

bestaande website waarstaatjegemeente.nl) waartoe in de door D66 op 15 juli 2013 ingediende 

en aangenomen motie Waarstaatjeprovincie.nl is opgeroepen. Het IPO moet hiervoor vanuit 

meerdere provincies een opdracht krijgen. De meest recente ambtelijk informatie geeft aan dat 

op 30 januari a.s. de motie waarstaatjeprovincie.nl in het IPO-bestuur onder de aandacht zal 

worden gebracht. In die vergadering zal een discussienota over de wenselijkheid van een 

dergelijke site worden besproken. De Werkgroep adviseert de commissie BEM om 

gedeputeerde Van Lunteren te verzoeken de realisering van zo’n website in het IPO-bestuur 

nadrukkelijk te bepleiten. Mogelijk kan dit ondersteund worden via partijlijnen naar andere 

provincies. Vooralsnog moet de versterking van de horizontale verantwoording op provinciaal 

niveau en de bijbehorende controletaak van PS op GS dus zelf opgepakt worden. Advies is om 

hier een korte discussie over te voeren of en, zo ja, hoe dit aangepakt kan worden. 

 

                                                      
1
 Bestaande uit dhr. Tuijnman, dhr. De Kruijf, dhr. Ubaghs en mw. Versteeg (als vervangster van dhr. 

Hoefnagels). 


