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Onderwerp Statenbrief: 
Verlenging Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
De afgelopen twee collegeperiodes hebben wij onze wettelijke toezichttaak op gemeenten, waterschappen en 
gemeenschappelijke regelingen uitgevoerd op basis van een uitvoeringsprogramma waarin wij onze werkwijze, 
de instrumenten en de focus van ons toezicht hebben vastgelegd. Het huidige Uitvoeringsprogramma 
Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 loopt dit jaar af. Om beter in te kunnen spelen op de landelijke keuzes die nu 
worden gemaakt over de doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht, hebben wij het huidige 
uitvoeringsprogramma met één jaar verlengd. Dit geeft ons de gelegenheid om de landelijke ontwikkelafspraken 
over toezicht beter te kunnen verwerken in het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 en dit volgende programma ook 
zorgvuldig in overleg met onze toezichtontvangers te kunnen opstellen.  
 
 
Voorgeschiedenis 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in 2012 hebben wij de 
inrichting van onze wettelijke toezichttaak vastgelegd in een tweetal programma’s die grotendeels gelijklopen met 
de collegeperiodes: het Beleidsplan IBT 2014-2015 (GS-besluit 10-12-2013 / ter info PS 03-02-2014) en het 
Uitvoeringsprogramma IBT 2016-2019 (GS-besluit 09-02-2016 / ter info PS 21-03-2016). Op basis van deze 
plannen hebben wij de afgelopen jaren het interbestuurlijk toezicht uitgevoerd volgens de landelijk afgesproken 
principes: risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Voor het uitvoeren van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) hanteert de provincie momenteel het 
‘Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht Provincie Utrecht 2016-2019’. In dit programma is beschreven 



 

  

 

hoe binnen de provincie Utrecht de wettelijke toezichttaak op de verschillende IBT-onderdelen wordt uitgevoerd, 
welke instrumenten daarvoor worden gehanteerd en op welke risico’s de nadruk ligt. Het programma heeft 
betrekking op de periode 2016-2019. De oorspronkelijke planning was om voor de periode 2020-2023 (ongeveer 
gelijklopende aan de collegeperiode) een volgend uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin wordt ook de 
landelijke Agenda toekomst van het toezicht (ATT) en het bijbehorende Actieplan ATT opgenomen, om zo ook 
het IBT van de provincie Utrecht van de aankomende jaren te stroomlijnen met de landelijke ontwikkelafspraken 
over toezicht die momenteel met BZK, IPO en VNG worden opgesteld. De planning van dit landelijke traject 
(waarvan de bestuurlijke vaststelling van het Actieplan is gepland in het voorjaar van 2020) strookt echter niet met 
de periodisering van het nieuwe Uitvoeringsprogramma IBT van deze provincie. We hebben daarom het huidige 
IBT-programma verlengd met één jaar (tot en met 2020), zodat we de vernieuwde speerpunten van het toezicht 
uit het landelijke Actieplan ATT kunnen opnemen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma IBT 2021-2023. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de verlenging van het huidige Uitvoeringsprogramma IBT met één jaar blijft de basis duidelijk beschreven 
hoe wij het aankomende jaar de provinciale IBT-rol op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen uitvoeren. In 2020 start het traject, samen met de toezichtontvangers, voor het opstellen van een 
nieuw Uitvoeringsprogramma IBT 2021-2023 voor de provincie Utrecht, in lijn met de vernieuwde landelijke 
speerpunten voor het interbestuurlijk toezicht uit de Agenda Toekomst van het Toezicht. Deze agenda (en 
bijbehorende factsheet) die eind 2018 door de minister van BZK aan de Tweede Kamer is aangeboden is ter 
extra informatie voor u aan deze brief toegevoegd.  
 
 
Financiële consequenties 
geen 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De gemeenten en waterschappen informeren wij over deze verlenging tegelijkertijd met een vooraankondiging 
van een provinciebrede IBT-bijeenkomst die wij organiseren in het voorjaar 2020 ter voorbereiding van het 
Uitvoeringsprogramma IBT 2021-2023. In deze bijeenkomst zullen ook de landelijke ontwikkelingen rondom het 
(interbestuurlijk) toezicht besproken worden. Wij zullen u in het vierde kwartaal van 2020 nader informeren over 
het nieuwe uitvoeringsprogramma IBT. 
 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


