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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Via deze brief wordt u geïnformeerd over het door ons vastgestelde Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk 
toezicht (IBT) 2016-2019. Het IBT is de wettelijke toezichttaak die wij als college hebben ten aanzien van de 
uitvoering van de medebewindstaken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen op de 
terreinen Archiefwet, huisvesting vergunninghouders, financieel toezicht en omgevingsrecht. 
In de vorige collegeperiode is het vernieuwde IBT, in samenspraak met onze externe partners, vormgegeven en 
op gang gekomen. Op basis van het Beleidsplan IBT 2014-2015 heeft de provincie de afgelopen periode haar 
wettelijke toezichttaak uitgevoerd ten aanzien van de uitvoering van de medebewindstaken door gemeenten, 
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.  
In het Uitvoeringsprogramma IBT 2016-2019 wordt beschreven hoe wij de komende jaren deze IBT-rol voor de 
verschillende toezichtvelden wordt ingevuld. 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012 is binnen de provincie Utrecht het 
IBT op de verschillende terreinen ingericht volgens de afgesproken principes: risicogericht, proportioneel, op 
afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet. In het eerste Beleidsplan IBT 2014-2015 is dit toezicht met de 
bijbehorende instrumenten beschreven. De informatieafspraken met de lokale partners zijn vastgelegd in de 
Verordening systematische toezichtinformatie. Beoordelingen op de verschillende IBT-terreinen zijn uitgevoerd. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het IBT is de toezichttaak die wij hebben ten aanzien van de uitvoering van de wettelijke taken door gemeenten, 
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Het toezicht richt zich op de toetsing of er bij die 
taakuitvoering strijd is met het algemeen belang of met het recht en/of als een medebewindstaak niet naar 
behoren wordt uitgevoerd. De terreinen waarop de provincie een toezichtrol heeft zijn Archiefwet, huisvesting 
vergunninghouders, financieel toezicht, omgevingsrecht (waaronder Wabo, externe veiligheid, ruimtelijke 
ordening en monumenten/archeologie) en de waterschappen. 



 

  

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012 is binnen de provincie Utrecht het 
IBT op de verschillende terreinen ingericht volgens de afgesproken principes: risicogericht, proportioneel, op 
afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet. Daarbij staat vertrouwen in de lokale overheden voorop en wordt 
de beleidsvrijheid van de overheden gerespecteerd. Het primaire toezicht op de uitvoering van wettelijke taken 
berust bij het eigen (horizontale) toezichtorgaan: de gemeenteraad (algemeen bestuur).  
In lijn met het Coalitieakkoord 2015-2019 ‘In verbinding!’ zetten we de uitvoering van het IBT als wettelijke taak 
voort zoals de afgelopen jaren is ingezet. Het Uitvoeringsprogramma IBT 2016-2019 is een vervolg op het eerste 
Beleidsplan IBT 2014-2015. In dit programma wordt beschreven hoe de komende jaren deze IBT-rol voor de 
verschillende terreinen wordt uitgevoerd, rekening houdend met de ‘lessons-learned’ en de ervaringen uit de 
voorgaande implementatiefase van IBT. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Met het Uitvoeringsprogramma IBT 2016-2019 is duidelijk beschreven op welke terreinen en op welke wijze wij 
onze toezichtstaak gaan uitvoeren. De ervaringen uit de eerste toezichtcycli en uit de pilot die in de periode 2014-
2015 met gemeenten is uitgevoerd naar de werking van het nieuwe IBT, zijn verwerkt in dit 
Uitvoeringsprogramma. 
Met dit programma is wederom voor de komende jaren de basis gelegd voor een integraal, effectief en efficiënt 
uitvoeren van de provinciale IBT-rol op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Hierbij 
staat vertrouwen in de lokale overheden voorop waarbij de beleidsvrijheid van deze overheden wordt 
gerespecteerd. Het IBT richt zich op de toetsing of er bij de taakuitvoering strijd is met het algemeen belang of 
met het recht en/of als een medebewindstaak niet naar behoren wordt uitgevoerd.  
 
Financiële consequenties 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat uitvoering van dit IBT-programma budgettair neutraal kan worden uitgevoerd. 
Indien dit niet het geval is, zal dit via de Kadernota alsnog aan u worden voorgelegd. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na afronding van de lopende en de toekomstige toezichtcycli zult u op hoofdlijnen worden geïnformeerd  over de 
toezichtresultaten. 
Daarnaast zullen wij de geactualiseerde Verordening systematische toezichtinformatie in een later stadium ter 
vaststelling aan u voorleggen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


