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ONDERWERP 
Aanvulling beantwoording vraag indicatoren IBT n.a.v. programmabegroting 2015 / 
vergadering cie BEM 17 november 2014 

 

In de vergadering van uw Commissie van 17 november jl. is bij agendapunt 9 Programmabegroting 2015 met 

betrekking tot interbestuurlijk toezicht (IBT) de volgende vraag gesteld: 

 

Vraag: 

CDA geeft aan dat met betrekking tot IBT in de programmabegroting (Bestuur & Middelen) een drietal goede 

indicatoren ingezet is. Geïnformeerd wordt of voor de jaren 2013 en 2014 een indicatief getal zou kunnen worden 

ingevuld, zodat zichtbaar wordt hoe het zich ontwikkelt. 

 

Antwoord: 

De nieuwe IBT-indicatoren worden met ingang van 2015 als meetinstrument gehanteerd. Voor 2013 en 2014 kan 

alleen een zeer indicatief getal worden gegeven, waarbij onderstaande toelichting nodig is om dit percentage te 

kunnen duiden. Tot en met 2014 zijn voor financieel toezicht aparte indicatoren in de programmabegrotingen 

opgenomen.  

 

Eerste indicator (% verstrekte toezichtinformatie): voor de IBT-terreinen financieel toezicht en huisvesting 

verblijfsgerechtigden is voor 2013 en 2014 de ontvangen toezichtinformatie100%. Voor de overige IBT-terreinen 

waren er in 2013 nog geen informatieafspraken gemaakt en is er geen toezichtinformatie ontvangen. In 2014 is 

verstrekking toezichtinformatie op gang gekomen op basis van Verordening systematische toezichtinformatie 

(vastgesteld februari 2014): archieftoezicht = 50%, overige terreinen (erfgoed, RO, Wabo, externe veiligheid)  ca. 

15%. 

Tweede indicator (% inzet toezichtinstrumenten): alle wel ontvangen toezichtinformatie in 2013 en 2014 is 

beoordeeld, conform de IBT-interventieladder. Voor geen enkel IBT-terrein (financieel toezicht buiten 

beschouwing gelaten) is in 2013 en 2014 juridische interventie (schorsing/vernietiging of indeplaatsstelling bij 

taakverwaarlozing) toegepast. 

Derde indicator (% aantoonbare kwaliteitsverbetering): voor deze indicator is voor de jaren 2013 en 2014 geen 

indicatief percentage aan te geven, aangezien IBT-toezicht in 2014 op gang is gekomen. Monitoring van de 

verbetering kan daarom pas op zijn vroegst starten in 2015. 


