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Nota evaluatie pilot Horizontale verantwoording / Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

Irmgard Broos / BDO-team BIN 

Versie afgestemd met CvdK portefeuillehouder Coördinatie IBT en met pilotgemeenten / 21052015 

Documentumnr. 81526218 

 

Conform toezegging van CvdK (portefeuille Coördinatie IBT) aan Commissie BEM d.d. 19 mei 2014 / nota 

evaluatie pilot in het kader van IBT, uitgevoerd in de periode februari 2014 – januari 2015. 

 

Interbestuurlijk toezicht in vogelvlucht 

Met de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet Rgt) per 1 oktober 2012 is er het 

nodige aan het veranderen in de toezichtverhouding tussen provincie en gemeenten/waterschappen. Deze wet 

beoogt meer eenheid en duidelijkheid te brengen in de toezichtverhoudingen, en benadrukt de eigen 

verantwoordelijkheid van de bestuurslagen. Minder toezicht en meer vertrouwen is het motto.  

Voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) van de provincie betekent dit dat het aantal gebieden waar de provincie 

een toezichtrol op heeft, is veranderd (er zijn ook taakgebieden bij de gemeenten waarvoor het Rijk de 

toezichthouder is gebleven) 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 echt moet. 

Tegelijkertijd ligt meer dan voorheen de nadruk op de horizontale verantwoording binnen de lokale overheden en 

de controletaak van de gemeenteraden (algemene besturen). Het interbestuurlijk samenspel tussen interne 

controle en extern toezicht is hiermee ook belangrijker geworden. Als de lokale overheden hun eigen horizontale 

verantwoording en controle op orde hebben, kan de provincie haar IBT-taak op afstand uitvoeren. Heeft een 

gemeente deze verantwoording niet op orde, dan zal de provincie als externe toezichthouder minder op afstand 

kunnen blijven staan. 

Meer achtergrondinformatie kunt u lezen in het Beleidsplan IBT 2014-2015 en op https://www.provincie-

utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk/. Het Beleidsplan IBT is op 10-12-2013 door GS 

vastgesteld, waarmee de wijze is bepaald waarop GS deze wettelijke toezichtstaak uitvoert.  

Zie ook het informatiefilmpje dat de provincie hierover heeft gemaakt: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTCccGQNjS0&feature=player_embedded 

 

In de tweede helft van 2014 is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een landelijke 

tussenmeting uitgevoerd naar het herziene stelsel van interbestuurlijk toezicht. De uitkomsten uit deze 

tussenmeting zijn op 17 april 2015 aan de Tweede Kamer gepresenteerd en geven o.a. inzicht in de landelijke 

ervaringen tot nu toe met de vernieuwde toezichtrol van de provincies en de horizontale controle door de 

gemeenteraden. 

Zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z07323&did=2015D14880 

 

Aanleiding en deelnemers pilot horizontale verantwoording / interbestuurlijk toezicht 

De afgelopen jaren is, in samenwerking met de Utrechtse gemeenten en waterschappen, gewerkt aan de 

implementatie van dit vernieuwde controle- en toezichtsysteem. Uit verschillende gesprekken met gemeenten 

over de invoering van de Wet Rgt kwam eind 2013 het initiatief naar voren om gezamenlijk een pilot uit te gaan 

voeren naar de werking van het vernieuwde IBT in relatie tot de versterking van het interne systeem van 

verantwoording en controle bij de gemeenten. Deelnemers aan deze pilot waren, naast de provincie, de 

gemeenten Bunnik, Soest, Veenendaal, Woerden en Wijk bij Duurstede. De gemeenten werden in deze pilot 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk/
https://www.youtube.com/watch?v=VTCccGQNjS0&feature=player_embedded
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z07323&did=2015D14880
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vertegenwoordigd door de (concern)controllers en/of adviseurs kwaliteit/processen. Ook KING (het Kwaliteits 

Instituut Nederlandse Gemeenten) participeerde in de pilot. KING ontwikkelt en beheert in opdracht van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) instrumenten voor gemeenten ter versterking van de horizontale 

verantwoording en is verantwoordelijk voor de website www.waarstaatjegemeente.nl. De pilotperiode heeft 1 jaar 

geduurd, startende in februari 2014 en met een afsluitende sessie in januari 2015.  

 

Scope van de pilot 

Het primaire doel van de pilot is het testen van het aanleveren van interne verantwoordingsinformatie (gemeenten 

intern) en toezichtinformatie aan de provincie waarbij zowel naar de inhoud van de informatie als naar het gehele 

proces van verantwoording/controle/toezicht wordt gekeken. Zijn de informatieafspraken uit de Verordening 

systematische toezichtinformatie provincie Utrecht (vastgesteld door PS d.d. 3 februari 2014) goed werkzaam in 

de praktijk en past deze informatieuitvraag bij de sobere en terughoudende toezichtrol van de provincie? Is 

www.waarstaatjegemeente.nl goed werkzaam in de praktijk? Hoe is de verhouding tussen deze twee informatie-

instrumenten? Welke interne processtappen binnen de gemeenten zijn er te nemen (richting BenW en de 

gemeenteraad)? 

Bij de vaststelling van de genoemde verordening is door de Statencommissie BEM verzocht om in de pilot ook 

aandacht te besteden aan het effect van deze nieuwe toezichtverhouding voor de gemeenten: betekent dit een 

verzwaring of een verlichting van het toezicht van provincie op gemeenten, welk effect heeft deze ontwikkeling op 

de verantwoording van BenW aan raad en de controle van raad op BenW? En is er geen sprake van dubbeling 

van toezicht: kruipt de provincie met de IBT-rol niet teveel in de controlerol van de gemeenteraad? 

Ten behoeve van een optimaal leereffect werd met de pilotdeelnemers de volgende afbakening afgesproken: 

Soest richtte zich op het aanleveren van verantwoordings- en toezichtinformatie voor alle terreinen via 

waarstaatjegemeente.nl (WSJG) waarbij ook een lichte variant van de bestuurlijke procedure van BenW naar 

gemeenteraad is bewandeld en integrale rapportage aan de provincie heeft plaats gevonden. Veenendaal testte 

het Wabo-terrein en gebruikte daarvoor de informatieafspraken uit de provinciale verordening. Daarnaast stond 

de controletaak van de gemeenteraad in de pilot centraal. Bunnik en Wijk bij Duurstede gebruikten WSJG voor 

respectievelijk de terreinen milieu en ruimtelijke ordening/monumenten. De gemeente Woerden onderzocht de 

verhouding tussen de VNG/KING-instrumenten en de provinciale verordening op het terrein van de Archiefwet. 

 

Uitkomsten van de pilot 

Op 26 november 2014 is een provinciebrede bijeenkomst georganiseerd door provincie, VNG-Utrecht en enkele 

Utrechtse gemeenten over de uitkomsten van de pilot en de ervaringen van andere niet-pilotgemeenten met de 

invoering Wet Rgt tot dan toe. Voor de presentaties van deze bijeenkomst zie ook 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk/en 

http://www.vngutrecht.nl/terugblik/archive-single/bijeenkomst-over-interbestuurlijk-toezicht.html. 

Hieronder de belangrijkste uitkomsten van de pilots zoals ook aan de orde is gesteld bij de genoemde 

bijeenkomst.  

 

1. Verantwoordingsinformatie en toezichtinformatie: hetzelfde of toch niet? 

Een beoogd effect van het gewijzigde toezichtstelsel is vermindering van de toezichtlasten voor gemeenten en 

waterschappen. De externe toezichthouder voert met het nieuwe IBT zelf geen inspecties meer uit maar houdt 

toezicht op basis van informatie die door gemeenten wordt verstrekt en die mogelijk eerder heeft gediend als 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/interbestuurlijk/
http://www.vngutrecht.nl/terugblik/archive-single/bijeenkomst-over-interbestuurlijk-toezicht.html
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verantwoordingsinformatie. Met verantwoordingsinformatie bedoelen we de informatie die het college van BenW 

opstelt om zich te verantwoorden aan hun gemeenteraad of en hoe zij hun taken hebben uitgevoerd. 

 

Bij de gemeenten Soest en Bunnik is het gebruik van WSJG ten behoeve van het opstellen van de 

verantwoordingsinformatie uitdrukkelijk aan de orde geweest binnen de colleges van BenW en voor Bunnik ook 

bij de raad.  In beide gemeenten bepalen de raden hoe zij geïnformeerd willen worden en hoe invulling wordt 

gegeven aan hun controlerende taak. De colleges dragen zorg voor de tijdige aanlevering van integrale IBT-

rapportages aan de raden. In Bunnik bespreekt de raad dit komende najaar hoe de komende jaren invulling zal 

worden gegeven aan de horizontale verantwoording: danwel alle toezichtinformatie, danwel een selectie van 

informatie met een verwijzing naar WSJG, danwel koppeling met de jaarstukken.  

In Wijk bij Duurstede is in overleg met de auditcommissie besloten om een lichte’ variant toe te passen: het 

college van BenW stelt rapportages vast en legt verantwoording af aan de raad bij de jaarstukken (onderdeel 

paragraaf bedrijfsvoering) met een verwijzing naar WSJG. Voor het aanleveren van toezichtinformatie aan de 

provincie wordt ook gebruik gemaakt van WSJG.  

Ook bij de andere pilotgemeenten zijn gesprekken gevoerd waarbij de vragen centraal stonden of er een 

verantwoording over alle medebewindstaken moet worden opgesteld en welk abstractieniveau deze informatie 

moet hebben voor de raden. Dit heeft alles te maken met de wijze waarop gemeenteraden hun controlerol / 

horizontale toezichtrol willen invullen. Zie hieronder bij punt 4. 

 

Met de Wet Rgt is tussen de verschillende overheden afgesproken wie op welke gebieden een toezichtrol heeft. 

Dit betekent dat de provincie voor een aantal terreinen
1
 (zie Beleidsplan IBT) de toezichthouder is en daarmee de 

uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten en waterschappen dient te toetsen. Om deze taak naar 

behoren uit te kunnen voeren is daarom volledige toezichtinformatie voor al die terreinen noodzakelijk. Indien 

gemeenten er voor kiezen om bepaalde terreinen niet of maar deels te verantwoorden, kan de provincie geen of 

onvoldoende toezicht uitvoeren op die terreinen.  

 

Uit de pilot is gebleken dat de verantwoordingsinformatie die via WSJG wordt gepubliceerd zeer beperkt 

bruikbaar is als toezichtinformatie voor de provincie. De informatie via WSJG is veelal kwantitatief en abstract. 

Het op de site toevoegen van een kwalitatieve onderbouwing op deze cijfers is maar heel beperkt mogelijk. Er is 

ook geen up-loadmogelijkheid om documenten via WSJG aanvullend te publiceren. Dit betekent dat de externe 

toezichthouder op basis van informatie van WSJG geen goed oordeel kan vellen. Door KING is aangegeven dat 

het abstractieniveau van de gegevens in de toekomst niet gewijzigd zal worden. Evenmin zal het mogelijk worden 

om documenten te kunnen uploaden.  

Tijdens de pilot Soest bleek dat het college de via WSJG-gepubliceerde informatie ook te summier vond en 

behoefte had aan aanvullende informatie. Soest heeft ervoor gekozen om in een groeiproces aan de IBT-

rapportages aan raad en toezichthouders aanvullende toelichtende teksten toe te voegen. De gegevens van 

WSJG zijn ook in Bunnik bij verschillende punten van een toelichting voorzien. In Wijk bij Duurstede werd in de 

meeste gevallen de informatie als voldoende geacht. In die gevallen waar wel extra toelichting nodig werd 

gevonden, was dit via WSJG moeilijk te realiseren.  

Het gebruik van WSJG is voor gemeenten niet verplicht. In de pilotperiode en ook op dit moment wordt door 

Utrechtse gemeenten nog niet veelvuldig de verantwoordingsinformatie via deze site gepubliceerd. Dit komt 

                                                           
1
 De terreinen waarop de provincie een IBT-taak heeft zijn: Archiefwet, omgevingsrecht (Wabo, ruimtelijke ordening, 

erfgoed/monumenten, externe veiligheid), huisvesting vergunninghouders, waterschappen en financieel toezicht. 
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overeen met het landelijke beeld. In 2014 hebben in de provincie Utrecht twee gemeenten voor alle IBT-terreinen 

hun gegevens over 2013 via WSJG gepubliceerd. Eén pilotgemeente heeft dat als proef gedaan maar beschouwt 

dit nog niet als officiële verantwoordings- en toezichtinformatie. Vier gemeenten hebben een deel van hun 

gegevens gepubliceerd op deze website. Dit Utrechtse percentage (zo’n 30%) komt overigens overeen met 

ervaringen van andere provincies en komt ook naar voren uit de resultaten van de eerste landelijke tussenmeting 

IBT (zie hierboven). 

Bij het formuleren van de informatieafspraken in de provinciale verordening is zoveel mogelijk uitgegaan van al 

bestaande informatie, naast die uit WSJG. Dit geldt met name voor het belangrijke terrein omgevingsrecht/Wabo 

waarvoor wettelijk verplichte documenten als toezichtinformatie worden opgevraagd. Helaas is het dus niet 

mogelijk om deze documenten via WSJG te publiceren. 

 

2. De Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht in de praktijk 

Bij de vaststelling van de provinciale verordening in het begin van 2014 is met de gemeenten en de 

waterschappen gecommuniceerd dat 2014 een overgangsjaar is waarin het vernieuwde IBT bij de provincie en de 

bijbehorende versterkte horizontale verantwoording binnen gemeenten verder vorm gaat krijgen. Dit vergt voor 

alle partners een nieuwe werkwijze met nieuwe instrumenten, waarbij de provincie wel aangaf er op te vertrouwen 

dat het aanleveren van toezichtinformatie aan de provincie in 2014 op gang komt.  

In het kader van de pilot heeft de gemeente Woerden voor het terrein Archiefwet op basis van de verordening 

toezichtinformatie bij de provincie aangeleverd. Hierbij is het aanvullend instrument gehanteerd dat door de VNG 

en de gemeentelijke archiefinspecteurs is ontwikkeld voor het opstellen van verantwoordingsinformatie. Dit is in 

lijn met de door de provincie gevraagde toezichtinformatie en levert voldoende informatie op om een beoordeling 

te kunnen geven. In de pilotperiode werd duidelijk dat deze informatie niet in deze vorm gepubliceerd kan worden 

via WSJG.  

Met de gemeente Veenendaal is nader bekeken hoe de informatieuitvraag voor het omgevingsrecht/Wabo van de 

provinciale verordening zich verhoudt tot de gegevens op WSJG. De provinciale informatieuitvraag betreft vooral 

documenten die gemeenten volgens de Wabo en samenhangende regelingen toch al verplicht zijn op te stellen, 

zoals bijvoorbeeld een Uitvoeringsprogramma Handhaving en een Jaarverslag Handhaving. De indicatoren die 

door WSJG worden gebruikt leveren vooral kwantitatieve informatie op. Aanvullend op deze pilotervaring, zijn alle 

Utrechtse gemeenten extra geïnformeerd door de provincie welke documenten wij met de provinciale 

informatieafspraken op het terrein van omgevingsrecht/Wabo willen ontvangen en hoe die zich verhouden tot de 

informatie op WSJG. Deze onduidelijkheden over de provinciale informatieafspraken zullen in de eerstkomende 

herziening van de verordening worden verhelderd. 

In het overgangsjaar 2014 is de ontvangen toezichtinformatie via de verordening mondjesmaat op gang gekomen 

waarbij op het terrein van de Archiefwet de meeste toezichtinformatie is ontvangen. Op basis van deze 

hoeveelheid informatie is het niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over de proportionaliteit van de 

provinciale informatie-uitvraag. 2015 is de eerste volledige toezichtcyclus en zijn de gemeenten en 

waterschappen gehouden aan de provinciale verordening. Naar verwachting ontvangen wij uiterlijk 15 juli van alle 

gemeenten voor alle terreinen de gevraagde informatie. Na afronding van dit eerste volledige ‘IBT-draai-jaar’ 

zullen we met deze ervaringen, indien nodig, de informatieafspraken in de verordening aanpassen. Dit is ook 

conform een eerdere afspraak met de Staten. 
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De groep van pilotgemeenten, aangevuld met de gemeenten Utrecht, Rhenen en Zeist, functioneert dit jaar als 

klankbordgroep horizontale verantwoording/IBT. Met deze groep zal ook de werking van de provinciale 

verordening in de praktijk verder getoetst worden. 

 

3. Vermindering of verzwaring van toezichtlasten? 

Op de vraag of het vernieuwde toezichtstelsel tot vermindering of tot verzwaring van de toezichtlasten voor 

gemeenten heeft geleid is momenteel nog geen eenduidig antwoord te geven. Wel komt uit de pilot en uit 

contacten met andere niet-pilot-gemeenten een aantal noties naar voren. 

Omdat de provincie een aantal nieuwe toezichttaken erbij heeft gekregen (omgevingsrecht en 

erfgoed/monumenten), is de provincie voor gemeenten zichtbaarder geworden als externe toezichthouder. Deze 

nieuwe toezichtsrol wordt door de provincie uitgevoerd op de afgesproken systematische IBT-werkwijze. Dit 

verschilt met de meer thematische en steekproefsgewijze werkwijze van het rijk die voorheen toezichthouder was 

op het terrein van het omgevingsrecht/Wabo (VROM-inspectie). Dit vergt een gewenningsproces bij de 

gemeenten en zal op dit moment nog niet als lastenverlichting door de gemeenten worden ervaren.  

Het nieuwe IBT vergt vooral een flinke versteviging van de horizontale verantwoording van BenW aan de 

gemeenteraad en een sterkere controletaak van de raad hierop. Hoewel deze taak niet nieuw is (dualisme was er 

al veel eerder), wordt het voor de gemeenteraden nu wel duidelijker dat er op meer terreinen een intensievere 

controleslag van hen verwacht wordt. Met name uit contacten met andere Utrechtse niet-pilot-gemeenten komt 

duidelijk naar voren dat dit als een lastenverzwaring wordt ervaren. Eenzelfde conclusie komt uit de landelijke 

tussenmeting naar voren. Deze lastenverzwaring is het gevolg van de principiële keuze bij de Wet Rgt om meer 

nadruk te leggen op het intern verantwoordings- en controlemechanisme en het terugtrekken van de externe 

toezichthouder. De verzwaring wordt dus vooral gevoeld bij de verantwoording door BenW aan de raad en bij de 

controletaak die vervolgens van de gemeenteraad wordt verwacht. 

 

4. Is de controlerol en de externe toezichtsrol in balans? 

Met het vernieuwde IBT is de balans en de samenhang tussen interne verantwoording/controle en extern toezicht 

belangrijker geworden. Zie hiervoor ook het filmpje dat KING over de rol van de gemeenteraad heeft gemaakt: 

http://www.youtube.com/watch?v=IzcHaRZ0Tzw. 

Uit de pilot is gebleken dat de gemeenteraden nog niet helemaal voorbereid en klaar zijn om de versterkte 

controletaak uit te voeren zoals in de Wet Rgt is herbevestigd. In de pilot Soest is het gehele proces van 

verantwoording en controle doorlopen via de zogenaamde ‘lichte’ variant van het bestuurlijke proces. De 

verantwoordingsrapportages over de verschillende wettelijke taken zijn met behulp van WSJG opgesteld en 

behandeld door het college van BenW. Vervolgens zijn de rapportages voor de gemeenteraad ter inzage gelegd 

zodat deze hiermee diens controlerol kan uitvoeren. De rapportages zijn vervolgens niet verder in commissies of 

raad aan de orde gekomen. Na een periode van vier weken terinzagelegging is de informatie gepubliceerd via 

WSJG en als pdf-bestanden verstuurd naar de provinciale toezichthouder. Het wordt hiermee voor de provinciale 

toezichthouder niet duidelijk in hoeverre de gemeenteraad hierin een actieve controlerende taak heeft uitgevoerd. 

Dit beeld komt grotendeels overeen met de toezichtinformatie die we afgelopen jaar van een aantal gemeenten 

hebben ontvangen en de processtappen met de raad die daarbij zijn gevolgd. Daaruit blijkt ook dat de 

gemeenteraad niet in alle gevallen deze informatie ter controle krijgt toegezonden. Als dit al wel gebeurt blijkt uit 

de raadsverslagen dat deze informatie in veel gevallen slechts ter informatie wordt toegestuurd. In een enkel 

geval is zichtbaar dat de gemeenteraad een actieve controlerende rol aanneemt. In het kader van de pilot is 

http://www.youtube.com/watch?v=IzcHaRZ0Tzw
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binnen de gemeente Veenendaal het gesprek opgestart over de versteviging van de controlerol van de raad. Dit 

proces is nog gaande. 

Uit deze ervaringen komt het beeld naar voren dat in veel gevallen de gemeenteraden nog niet voldoende 

aantoonbaar acteren als primaire toezichthouder op het college, zoals bedacht is bij de Wet Rgt. 

 

Dat de gemeenteraden vaak onvoldoende op de hoogte zijn van wat in het kader van de Wet Rgt van hen wordt 

verwacht, werd in de pilot ook duidelijk. Dit werd ook in de IBT-bijeenkomst van 26 november jl. (zie hierboven) 

door verschillende gemeenten bevestigd en is ook één van de uitkomsten uit de landelijke tussenmeting (zie 

rapport tussenmeting/ p.56). Uit de landelijke tussenmeting komt ook naar voren dat veel raadsleden hun 

controletaak uitvoeren op basis van incidenten en niet op basis van formele, systematische rapportages. Dit 

laatste is wel het uitgangspunt van de wet Rgt. 

De beoogde balans tussen interne controle (de gemeenteraden zijn primair aan zet) en extern toezicht (de 

provincie komt daarna als toezichthouder) is nog niet bereikt. Dit betekent dat we als toezichthouder op de 

verschillende terreinen onze rol wel zoveel mogelijk sober en proportioneel willen invullen, maar nog niet op grote 

afstand kunnen gaan staan.  

De Wet Rgt bevestigt dat naast interne controle er altijd een externe toezichthouder blijft bestaan. Een juiste 

balans tussen deze twee communicerende vaten (als de gemeenteraad goed controleert, blijft de provincie op 

gepaste afstand) zorgt ervoor dat er geen dubbeling van toezicht ontstaat. 

 

5. Interbestuurlijk samenspel 

Eén van de kenmerken van het nieuwe IBT is terughoudend toezicht door de provincie, op afstand. Maar gezien 

de samenhang tussen verantwoording/controle intern bij gemeenten en het externe toezicht van de provincie, is 

samenwerking tussen de overheidslagen des te belangrijker geworden. Het goed draaiende krijgen van het 

toezichtstelsel, zoals de wetgever, het rijk en de koepels IPO, VNG en UvW hebben bedacht, vergt de nodige 

inzet van gemeenten en provincie. Een hechte samenwerking tussen provincie, gemeenten en waterschappen is 

daarbij noodzakelijk en levert heldere verhoudingen in het toezicht op. De pilot heeft hier een belangrijke rol in 

gespeeld. 

De pilotgemeenten en de gemeenten Utrecht, Rhenen en Zeist vormen met de provincie ook dit jaar nog een 

klankbordgroep om actief ervaringen uit te wisselen die worden opgedaan met horizontale 

verantwoording/controle en interbestuurlijk toezicht. 

 

 

 


