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DATUM 7-9-2017 

AAN De leden van de Commissie BEM 

VAN CvdK / portefeuillehouder coördinatie Interbestuurlijk toezicht 

DOORKIESNUMMER 030-2582328 

ONDERWERP 
Vraag n.a.v. agendapunt  4.1 Publiceren IBT beoordelingen / vergadering cie BEM 11 
september a.s. 

 

N.a.v. agendapunt 4.1  Publiceren IBT beoordelingen / Cie BEM van 11-9 is de volgende vraag gesteld: 

 

GroenLinks wil graag ter bespreking opvoeren punt 3.4 van de BEM agenda, Statenbrief 

publicatie IBT beoordelingen. We vragen ons af welke reden(en) er is (zijn) om op dit moment 

publicatie te beperken tot de beoordelingen van de gemeenten. En, aangezien gemeenten inmiddels 

geïnformeerd zijn over de publicatie, is er reactie op gekomen en zo ja, welke? 

 

 

Ten behoeve van de bespreking in de commissievergadering: 

 

De keuze om te starten met de publicatie van de IBT-beoordelingen van alleen de gemeenten is een 
pragmatische keuze. De tijd tussen de afronding van de beoordelingen en het publiceren van de 
uitkomsten wilden we niet te groot laten zijn. De IBT-resultaten van de gemeenten zijn nu voor alle 
terreinen waarop de provincie een toezichtrol heeft, beschikbaar en via deze IBT-kaart op een 
eenduidige wijze via een stoplichtenmethode gevisualiseerd. Het overzichtelijk publiceren van de 
resultaten van ons toezicht op de waterschappen vergt meer (ontwikkel)tijd.  
De verdere doorontwikkeling van de IBT-kaart betekent dat we medio 2018 ook de toezichtresultaten 
van de waterschappen toevoegen. Dit geldt ook voor de beoordelingsuitkomsten van de 
gemeenschappelijke regelingen op de terreinen financieel toezicht en archief-en informatiebeheer, die 
we dan beschikbaar hebben. 
 
Het voornemen om de IBT-beoordelingen te gaan publiceren op de IBT-webpagina is ambtelijk met de 
gemeenten besproken en positief ontvangen. Gemeenten willen, in het kader van benchmarking, 
graag weten hoe collega-gemeenten presteren op de verschillende terreinen. Ook ziet men deze IBT-
kaart als handig hulpmiddel om hun gemeenteraden te informeren over de uitvoering van de 
verschillende wettelijke taken. 
Eind maart 2017 zijn alle colleges van BenW, via een brief over de geactualiseerde IBT-verordening, 
geïnformeerd over het voornemen om de IBT-beoordelingen te gaan publiceren. Hierop zijn geen 
reacties ontvangen. 
Op de brieven die na de vergadering van GS van 22-8 jl. aan de colleges van BenW zijn gestuurd 
over het openbaar maken van de IBT-beoordelingen, zijn (nog) geen reacties ontvangen. 
 

 


