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Onderwerp Statenbrief: Evaluatie pilot horizontale verantwoording / interbestuurlijk toezicht (IBT) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Via deze brief wordt u geïnformeerd over de pilot Horizontale verantwoording / Interbestuurlijk toezicht (IBT) die in 
de periode februari 2014 – januari 2015 door de provincie met een aantal gemeenten is uitgevoerd. Deze 
informatie is conform onze toezegging aan u, gedaan in de vergadering van de Commissie BEM van 19 mei 
2014.  
 
Voorgeschiedenis 

Na de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (Wrgt) (oktober 2012) hebben wij in het 
Beleidsplan IBT 2014-2015 de werkwijze en de instrumenten van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht 
vastgelegd. Met het vaststellen van de Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht door u in 
maart 2014, is tevens afgesproken om samen met een aantal gemeenten deze nieuwe werkwijze en de 
informatieafspraken uit de genoemde Verordening te testen en u hierover te informeren. 
 
Essentie / samenvatting: 
Met de inwerkingtreding van de Wrgt is het nodige veranderd in de toezichtverhouding tussen provincie en 
gemeente/waterschappen. Voor het interbestuurlijk toezicht betekent dit dat het aantal terreinen waar de 
provincie een toezichtrol op heeft, is veranderd en dat de methode, de reikwijdte en de te gebruiken instrumenten 
zijn gewijzigd. Het IBT is sober en risicogericht, op afstand waar het kan en ingrijpen waar het moet. Tegelijkertijd 
ligt meer dan voorheen de nadruk op de horizontale verantwoording binnen de lokale overheden en de 
controletaak van de gemeenteraden (algemene besturen waterschappen). Het interbestuurlijk samenspel tussen 
interne controle en extern toezicht is hiermee ook belangrijker geworden. Welke veranderingen nodig zijn in die 
controle- en toezichtstaak, is via een pilot in de periode februari 2014-januari 2015 onderzocht. Naast de 
provincie namen de gemeenten Soest, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Woerden en Veenendaal deel aan deze pilot. 
Ook KING (het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) participeerde in de pilot. 
Met de gemeenten is bekeken in hoeverre verantwoordingsinformatie (van BenW aan raad) ook gebruikt kan 
worden als toezichtinformatie (van gemeenten/waterschappen aan provincie), hoe duidelijk en werkbaar zijn de 
informatieafspraken uit de provinciale Verordening systematische toezichtinformatie, betekent het nieuwe 



 

  

systeem een verlichting of een verzwaring van toezichtlasten. Tot slot is onderzocht of de controlerol binnen de 
gemeenten en de externe toezichtrol van de provincie al in balans is, zoals de wetgever dit met de Wrgt heeft 
bedacht.  
Conclusies uit de pilot zijn opgenomen in de Nota en in relatie geplaatst met de uitkomsten van een landelijke 
tussenmeting IBT, uitgevoerd in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De uitkomsten van de pilot worden gebruikt voor het verfijnen van de gemaakte afspraken met interne en externe 
partners in het kader van het vernieuwde toezicht. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De pilot Horizontale verantwoording / Interbestuurlijk toezicht is afgerond. Toekomstige wijzigingen in de 

Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht, zullen vanzelfsprekend aan u ter vaststelling 

worden voorgelegd. Verder zult u geïnformeerd blijven over nieuwe beleidsplannen en uitvoeringsplannen IBT.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


