
Eind 2018 is de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht 
(ATT) aan de Tweede Kamer aangeboden. De wereld is in beweging: 
complexer, snelle verande-ringen en nieuwe vormen van (regionale) 
samenwerking. Het openbaar bestuur dient zich daar op aan te passen: 
om de opgaven op een rechtmatige, gelegitimeerde, effectieve en 
efficiënte manier op te pakken. Dat vraagt om ruimte én om 
instrumenten om tot goede oplossingen te komen. Voor de burger is 
van belang dat overheden hun taken bestendig, robuust en goed blijven 
uitvoeren. 

Voor het borgen doarvar zijn in ~Jederland verschillende 
instrumenten, waarvan ret interbestuurlijk toezicht (zowel het 
generieke als het fincnciele) er één is. Deze ontwikkelingen bieden de 
kans om het toezicht mo:Jerner vorm te geven met een nadruk op 
leren en dialoog. Tevens worden daarin de punten voor verdere 
optimalisatie uit de evoh.ctias ven het interbestuurlijk toezicht 
meegenomen. 
Passend bij het IBP is de .!\TT in somenwerking van VNG, IPO en de 
ministeries van BZK en Fènanciën tot stand gekomen. Ook zijn andere 
departementen en de Urse van V'/aterschappen betrokken. 

Het doel van interbestuu•lijk toezkht is als volgt geformuleerd: 
Interbestuurlijk toezicht i; er omdat de overheid haar taken blijvend 
goed wil uitvoeren en dat inwoners en bedrijven erop kunnen 
vertrouwen dat dit beschermd en geborgd is. 

Agenda Toekomst Toezicht 
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Voor de realisatie van de Agenda Toekomst 
van het Toezicht zijn 5 actielijnen benoemd: 
1 Versterken verbinden horizontale 

controle en verticaal toezicht, 
2 Beter voeren dialoog, 
3 Beter leren via toezicht, 
4 Uniformeren uitvoering toezicht en 
5 Toezichthouder richt zich op gedeelde 

risico's. 

( Bijeenkomsten: voor een goed plan is input 
en participatie nodig: daar werken we 
actief aan zoals door het houden van 
bijeenkomsten. Ook willen we graag 
consh.iten bij (reguliere) bijeenkomsten of 
vergaderingen. 

Postbus: En om iedereen de mogelijkheid te 
bieden om te reageren en te participeren is 
ook een postbus geopend. 

Tijdpad: Deze zomer willen we het 
actieplan af hebben. Na de zomer wordt 
dit bestuurlijk besproken en over de 
voortgang gerapporteerd met als koers de 
Tweede Kamer aan het eind van het jaar te 
informeren. 

De Agenda Toekomst van het Toezicht 
bevat 7 ontwerpprincipes: 

Horizontaal voorop en wordt versterkt, 
Uniformiteit (methodiek) en maatwerk, 
Risicogericht toezicht, 
Toezicht is proportioneel en wordt 
uitgeoefend aan de hand van een 
interventieladder, 
Transparantie, 
Verbinden van inzichten, 
Efficiënt en effectief. 

Vervolg: een concreet actieplan 
Momenteel wordt gewerkt aan een nadere 
uitwerking van de 5 actielijnen. 
Doel is waar mogelijk al te starten met 
acties zoals het doen van inventarisaties 
en uitvoeren van onderzoeken. En in het 
plan aangeven welke concrete acties verder 
ondernomen worden om tot de gewenste 
invulling van het toezicht te komen. 
Ook dit doen we samen! 
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( Pastbus.ATT@minbzk.nl ) 
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