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 Invoeren Interbestuurlijk Toezicht 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland en 

het afsprakenkader; 
2. Kennis te nemen van de gefaseerde invoering van IBT. 
 

INHOUD 

INLEIDING 

De provincie houdt toezicht op een aantal gemeentelijke beleidsterreinen, namelijk huisvesting 
statushouders, WABO (bouwen en milieu), ruimtelijke ordening, monumenten en archeologie, 
financiën en archief. Dit is een wettelijke taak. Het doel van dit toezicht is om te controleren of 
de gemeente zich per beleidsterrein aan de wettelijke afspraken houdt. In het verleden zijn veel 
instrumenten voor bestuurlijk toezicht ontstaan, waardoor het complex en bureaucratisch werd. 
Om het bestuurlijk toezicht te vereenvoudigen is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (1 
oktober 2012) ingevoerd. Het uitgangspunt van deze wet is vertrouwen. In de eerste plaats het 
vertrouwen dat een bestuurslaag, in ons geval het college, zijn taken goed uitoefent. En in de 
tweede plaats dat de horizontale verantwoording, in ons geval van het college aan de 
gemeenteraad, op orde is. Wanneer dit het geval is kan de provincie het toezicht terughoudend 
uitvoeren. 

 
In Flevoland is bestuurlijk afgesproken dat het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op de nieuw 
voorgestelde wijze wordt geïmplementeerd. In de periode van maart tot en met juli 2014 zijn op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau afspraken gemaakt over hoe het toezicht van de provincie op de 
gemeente vorm krijgt. De gemeente Dronten heeft actief deelgenomen aan de totstandkoming 
van deze afspraken en de bestuursovereenkomst die het proces van IBT regelt. In de 
stuurgroep is afgesproken dat de zes colleges de overeenkomst tekenen en de gemeenteraad 
over de wijziging wordt geïnformeerd. De afspraak is dit proces in november 2014 af te ronden. 
Het college van de gemeente Dronten heeft besloten eerst de gemeenteraad met de 
bestuursovereenkomst te laten instemmen, voordat het de overeenkomst ondertekent. 
 
ARGUMENTEN 

1.1. De gemeenteraad is als hoogste orgaan eindverantwoordelijk en controleert het college 
nadat het college de overeenkomst heeft ondertekend. 
Het college wil de bestuursovereenkomst en afsprakenkader eerst ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad voorleggen, omdat deze als hoogste orgaan van de gemeente 
eindverantwoordelijk is en het college op de zes beleidsterreinen controleert wanneer de 
overeenkomst is ondertekend. 

1.2. Het afsprakenkader geeft een overzichtelijk beeld of onze gemeente zich aan wettelijke 
afspraken heeft gehouden, omdat er gebruik wordt gemaakt van een stoplichtenmodel en 
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het aanbieden van het afsprakenkader aan de gemeenteraad op een zo praktisch mogelijke 
manier wordt uitgewerkt. 
Binnen het afsprakenkader wordt per beleidsthema aangegeven of de gemeente groen, 
oranje of rood heeft gescoord. Bij groen heeft het college aan alle gestelde elementen 
voldaan. Bij oranje ontbreken elementen of is twijfel over de uitkomsten bij sommige 
onderdelen van de matrix. Bij rood wordt aan cruciale elementen niet voldaan. In hoeverre 
oranje of rood van toepassing is, is afhankelijk van het thema en het gewicht van het 
element waaraan moet worden voldaan. Hoe gunstiger de waardering, hoe lager de 
toezichtintensiteit vanuit de provincie. Tot slot onderzoekt het college de komende maanden 
hoe de aanbieding van het afsprakenkader aan de gemeenteraad zo praktisch mogelijk kan 
plaatsvinden, bijvoorbeeld door een aantal beleidsthema’s aan de jaarrekening te koppelen. 

1.3. Het college staat positief tegenover de verandering, omdat het de controlerende rol van de 
gemeenteraad uitbreidt en makkelijker maakt. 
De gemeenteraad heeft al een controlerende taak, die met het toezicht op de zes 
beleidsthema’s wordt uitgebreid. Over alle zes thema’s wordt de gemeenteraad op dit 
moment geïnformeerd, maar mag met deze wijziging ook controleren. Dit zorgt voor 
uitgebreidere informatie en het geeft daardoor een completer beeld van hoe we het als 
gemeente doen. Daarnaast biedt het afsprakenkader een handig overzicht waaraan de 
gemeenteraad het gevoerde dagelijks bestuur kan toetsen. De controlerende taak wordt 
daarmee gemakkelijker. 

2.1. Om IBT zo goed en praktisch mogelijk in te voeren is met de provincie afgesproken dit 
gefaseerd te doen en te beginnen met Financiën, Ruimtelijke Ontwikkeling en Huisvesting 
Statushouders en overige thema’s begin 2015 te laten volgen. 
Het college wil de invoering van IBT zo goed en praktisch mogelijk laten verlopen. Daarom 
is gekozen te beginnen met de thema’s die direct geïmplementeerd kunnen worden en de 
tijd te nemen voor het uitgebreid oppakken van de overige thema’s in 2015. 

 
KANTTEKENINGEN 

1.1.1. Hoewel het toezicht op het college door de gemeenteraad plaatsvindt, blijft de provincie 
zijdelings betrokken. 
Wanneer het college aan de hand van het afsprakenkader verantwoordt aan de 
gemeenteraad, krijgt de provincie op hetzelfde moment een afschrift en kijkt op deze manier 
mee. Wanneer het college niet goed scoort op één of meer beleidsthema’s verscherpt de 
provincie het toezicht. 

1.2.1. Het lege afsprakenkader kan nog wat abstract zijn. Daarom is een fictief voorbeeld ter 
illustratie meegestuurd en wordt het eerste praktijkvoorbeeld dat zich in de toekomst 
voordoet uitgebreid met u besproken. 
Het college begrijpt dat de praktische toepassing van het afsprakenkader nog niet helder is 
en heeft daarom een fictief voorbeeld voor het beleidsterrein ‘huisvesting statushouders’ 
meegestuurd. Daarnaast wil het college uitgebreid met u stilstaan bij het afsprakenkader, 
wanneer een praktijkvoorbeeld zich in de toekomst voordoet. 

1.3.1. De uitbreiding van controlerende taak doet vermoeden dat het invloed heeft op de 
hoeveelheid werk, maar heeft vooral invloed op de span of control. 
Omdat de toepassing van het toezicht zo praktisch mogelijk wordt ingestoken is het niet de 
verwachting dat het veel meer extra werk oplevert. Uw controlerende functie wordt echter 
wel breder en daarmee uw invloed ook. 
 

Bijlagen: - Bestuursovereenkomst IBT en afsprakenkader; 
   - Fictief voorbeeld toezicht op ‘huisvesting statushouders’. 
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