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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 6 december 2019 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vragen over het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 

(IBT). 

 
Vraag 1 
Heeft Heusden deelgenomen aan voornoemde evaluatie? 
 
Antwoord  

Onze gemeente heeft deelgenomen aan de ‘Evaluatie beleidskader IBT provincie 

Noord-Brabant’. 

 
Vraag 2 
Zo ja, deelt het college de (hoofd)conclusies van de evaluatie? 
 
Antwoord  
Wij delen de (hoofd)conclusies van de evaluatie hoewel de wederzijdse behoefte 

aan een meer gezamenlijk proces en meer lerend toezicht in het kader van de 

prioritering tegen het licht moet worden gehouden. Te meer omdat sober en op 

afstand toezicht houden, met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de 

lokale overheid en ieders eigen interne controle- en verantwoordingsmechanisme, 

tot nu toe altijd als uitgangspunt is gehanteerd. 

 
Vraag 3 
Is het College van mening dat de raad, op grond van haar controlerende taak, in 
voldoende mate betrokken is bij de uitvoering/resultaten van het IBT, dit mede in 
het licht van de bovengenoemde doelstelling? 
 
 
 

 

Dhr. F. van der Lee 
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Antwoord  

De raad is zowel geïnformeerd over het beleidskader als over de evaluatie hiervan. 

Aanvullend wordt de raad jaarlijks onder meer geïnformeerd over het 

uitvoeringsprogramma en het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht evenals de 

controle die het streekarchief uitvoert in het kader van het IBT (het KPI-verslag en 

het bijbehorende oordeel van de provincie). Ook ontvangt de raad jaarlijks de 

begrotingscirculaire (met aandachtspunten voor een nieuw begrotingsjaar) en de 

toezichtsbrief (in december) waarin de provincie haar bevindingen beschrijft bij de 

door de raad vastgestelde begroting voor het volgend jaar. Het is vervolgens aan 

de raad om de informatie en adviezen van de provincie te betrekken bij zijn 

kaderstellende en controlerende rol. Verder wordt de raad halfjaarlijks 

geïnformeerd over de controle die de provincie uitvoert op de 

huisvestingstaakstelling voor vergunninghouders. 

 
Vraag 4 
Ziet het College mogelijkheden om de raad in zijn algemeenheid (nog) beter en/of 
meer te betrekken bij het IBT? 
 
Antwoord  
Naar onze mening wordt de raad langs diverse lijnen bij het IBT betrokken en zien 

we geen aanleiding tot wijziging of intensivering hiervan. Overigens ligt de focus 

momenteel meer op proces dan op inhoud en is het IBT met name een papieren 

exercitie. 

 
Vraag 5 
Kan het College bewerkstelligen dat de raad adequaat en tijdig wordt geïnformeerd 
over aangelegenheden met betrekking tot het IBT? 
 
Antwoord  

In onze optiek wordt de raad adequaat en tijdig geïnformeerd in het kader van het 

IBT zodat deze zijn controlerende rol goed kan uitvoeren. 

 
Vraag 6 
Is Heusden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beleidskader? Zo ja, 
op welke wijze en ziet u hierin nog een rol voor de raad? 
 
Antwoord  

Op dit moment verwerkt de provincie de conclusies en aanbevelingen van het 

evaluatierapport in het concept van het Beleidskader Interbestuurlijk toezicht voor 

2020 en verder. Hierbij worden ook de resultaten betrokken van de actielijnen die 

Rijk, IPO en VNG voor de ‘Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht’ 

hebben uitgewerkt. De vaststelling van dit nieuwe beleidskader is begin 2020 

gepland. Over het archiefbeheer worden er op ambtelijk niveau voorbereidende 

gesprekken gevoerd. Daarnaast nemen we als gemeente deel aan de 

‘klankbordgroep Interbestuurlijk Toezicht’. Deze klankbordgroep komt gemiddeld 

twee keer per jaar bijeen. De invloed hiervan is overigens beperkt omdat de 

provincie uiteindelijk zelf de kaders en prioriteiten bepaalt. Vanuit Heusden is de 

deelname ingestoken vanuit het financiële toezicht. De (uitkomsten van de) 

evaluatie en het proces rondom de totstandkoming van het nieuwe beleidskader, 

zijn ook in deze klankbordgroep besproken. 
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In de verdere totstandkoming van het nieuwe beleidskader zien wij overigens niet 

direct een rol voor de raad weggelegd. Dit neemt niet weg dat wij de raad naar de 

toekomst toe actief blijven informeren over de verschillende facetten van het IBT. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 

 
 


