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Onderwerp Statenbrief: Publiceren IBT beoordelingen gemeenten op de website van de provincie Utrecht.
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Wij voeren interbestuurlijk toezicht (IBT) uit op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
De toezichtresultaten voor de terreinen omgevingsrecht (Bouwen, Milieu, RO, Monumenten en Archeologie),
archiefbeheer, financiën en huisvesting van vergunninghouders (statushouders) werden tot heden alleen kenbaar
gemaakt aan de colleges van burgemeester en wethouders. Vanaf 25 september a.s. worden de beoordelingen
ook actief gepubliceerd op de volgende interactieve webpagina van de provincie Utrecht: www.provincie-

utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht.
Voorgeschiedenis
Met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt) in 2012 hebben wij extra
toezichttaken gekregen op het terrein van omgevingsrecht en wordt een groot deel van het bestaande toezicht op
een andere wijze ingevuld. Inmiddels zijn instrumenten ontwikkeld en is het vernieuwde toezichtsysteem op gang
gekomen. Wij hebben ervaring en routine met IBT op kunnen bouwen. Gemeenten zijn na deze aanloopperiode
gewend geraakt aan dit externe toezicht van ons op hun taakuitvoering en aan de vorm waarin het IBT-oordeel
wordt gecommuniceerd. We zijn klaar voor een volgende stap in de ontwikkeling van de uitvoering van IBT,
namelijk het actief publiceren van de beoordelingen.
Essentie / samenvatting:
De beoordelingen van de taakuitvoering van gemeenten op de terreinen financiën, archiefbeheer,
omgevingsrecht en huisvesting vergunninghouders hebben wij tot nu toe alleen kenbaar gemaakt aan de
instanties waarop wij toezicht houden. De beoordelingsbrieven vallen onder openbare informatie. Met het oog op
transparantie over de taakuitvoering van zowel gemeenten als de provincie vanuit de IBT-rol, ligt het voor de
hand de beoordelingen actief openbaar te maken op de website van de provincie Utrecht. In eerste instantie
maken we alleen de beoordelingen van gemeenten openbaar. Het publiceren van beoordelingen van
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen volgt medio 2018.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Door IBT-beoordelingen te publiceren op de website bevorderen wij meer transparantie over de provinciale IBTrol en over de kwaliteit waarmee gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren. Het publiceren van de IBT-resultaten

kan ook de versterking van de horizontale verantwoording en controle binnen de gemeenten, zoals beoogd met
de Wet rgt, ondersteunen.
Financiële consequenties
Voor de publicatie van de beoordelingsgegevens wordt een applicatie toegepast die wij al in gebruik hebben.
Daardoor zijn er geen financiële consequenties verbonden aan deze wijze van publiceren van beoordelingen van
gemeentelijke taakuitvoering.
Vervolgprocedure/voortgang
De colleges van burgemeester en wethouders hebben we in een eerder stadium geïnformeerd over ons
voornemen de beoordelingsresultaten te publiceren. Gelijktijdig met deze Statenbief sturen wij de colleges van
burgemeester en wethouders een brief waarin zij worden geïnformeerd over publicatie van de
beoordelingsgegevens en over de wijze waarop dat gebeurt. Tevens gaat er een nieuwsbericht uit.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

