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In het Interbestuurlijk programma hebben Rijk, IPO en VNG 

afgesproken dat samen gewerkt wordt aan vernieuwing van het interbestuurlijk 

en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend is bij 

een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. 

Voor de zomer heb ik u bij brief van 20 juni 2018 (Kamerstukken II 29 362 nr. 
273) twee evaluaties van het functioneren van het generiek en financiële 
interbestuurlijk toezicht gestuurd. Met deze brief heb ik geduid dat in goede 
samenspraak Rijk, provincies en gemeenten willen komen tot een strategische 

agenda voor de toekomst van het toezicht. Daarbij heb ik aangegeven aan de 
hand van welke thema’s het gesprek tussen Rijk, provincies en gemeenten 
gevoerd werd.  
 
Met deze brief bied ik u de gezamenlijke agenda van gemeenten, provincies en 
Rijk aan voor het gewenste toekomstige toezicht. De agenda is het resultaat van 
een proces waarbij we in lijn met het gedachtegoed van het Interbestuurlijk 

programma als overheden samen hebben uitgewerkt hoe dit wordt aangepakt. 
Met deze agenda is gekozen voor een toekomstgerichte, praktische aanpak. Er is 
niet gekozen voor een nieuwe theoretische onderbouwing.  
Met deze agenda wordt primair ingezet op een beleidsmatige verandering van het 
toezicht door de primaire toezichthouder. Zo wordt het interbestuurlijk toezicht 
maatschappelijk relevanter gemaakt zonder al te stevige systeemingrepen.  

De in de agenda opgenomen actielijnen besteden ook aandacht aan het beperken 
van administratieve lasten en kosten van toezicht en aan samenwerking vanuit 
toezicht.  
 
De vervolgstap is het uitwerken van een concreet plan van aanpak. Ook zal 
worden bezien hoe zich dit verhoudt tot de terreinen waarop vakministers 
verantwoordelijk zijn voor interbestuurlijk toezicht en stelseltoezicht van de 

Inspectie SZW.  
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