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Evaluatie Interbestuurlijk Toezicht
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U w kenmerk

Geacht bestuur,
Via deze brief willen wij u graag informeren over de evaluatie van het
interbestuurlijk toezicht (IBT). Deze zal binnenkort in opdracht van de provincie
Noord-Brabant worden uitgevoerd door Twynstra Gudde. Uw organisatie zal
zij hier mogelijk voor benaderen. Daarom lichten wij hieronder graag de
aanleiding, het doel en de opzet van de evaluatie nader toe.
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Aanleiding en doel evaluatie
O p 1 oktober 2 0 1 2 heeft, met de inwerkingtreding van de W e t revitalisering

0

generiek toezicht (Wet RGT), een herziening plaatsgevonden van het stelsel
van interbestuurlijk toezicht. De wetswijziging heeft de nodige gevolgen gehad
voor de rol van provincies en voor hun verhouding tot de gemeenten,
gemeenschappelijke regelingen en waterschappen waarop zij toezicht houden.
Voor de provincie Noord-Brabant vormde de wijziging dan ook aanleiding om
de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht te vernieuwen en een beleidsplan
Interbestuurlijk Toezicht (201 3-2015) op te stellen. Het uitgangspunt van dat
beleidsplan is 'sober toezicht (op afstand) inrichten door zich te richten op de
systemen en risico's, met respect voor de eigen verantwoordelijkheid
gemeenten, gemeenschappelijke

regelingen en waterschappen

maken van hun eigen controlerende

van de

en gebruik te

organen'.

Inmiddels hebben de overheden binnen de provincie Noord-Brabant de eerste
periode achter de rug waarin praktijkervaringen met het interbestuurlijk toezicht
zijn opgedaan. W i j zijn benieuwd hoe het loopt en hoe medeoverheden tegen
de huidige invulling van het interbestuurlijk toezicht aankijken. W a t gaat er
goed, wat zou er anders kunnen? Daarom laten we een evaluatie van het
interbestuurlijk toezicht uitvoeren. Belangrijkste doel van de evaluatie is om
lessen op te tekenen. Deze zullen wij vervolgens meenemen in de vormgeving
van het nieuwe beleidsplan Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 1 en
11, halte Provinciehuis, met
de N S Zonetaxi en met de
OV-fiets.

Provincie Noord-Brabant

Datum

Opzet v a n de evaluatie en v r a a g a a n u

19 januari 2 0 1 5

De evaluatie, die Twynstra Gudde tussen januari en mei dit jaar gaat uitvoeren,

Ons kenmerk

bestaat uit een aantal onderdelen. Naast het bestuderen van documentatie,

3738651

vormt een belangrijke component een reeks interviews met bestuurders en
panelgesprekken met gemeentesecretarissen en beleidsmedewerkers.
In de interviews met bestuurders staan de ervaringen met de nieuwe
vormgeving en uitoefening van het interbestuurlijk toezicht in zijn algemeenheid
centraal. In de panelgesprekken wordt er dieper ingezoomd op de opgedane
ervaringen op de verschillende toezichtsgebieden.
Hiernaast wordt er een enquête uitgezet onder griffiers, zodat meer inzicht
ontstaat in het functioneren van het horizontaal toezicht binnen gemeenten.
Binnenkort zal Twynstra Gudde, in overleg met de projectgroep van de
provincie, personen benaderen voor deelname aan het onderzoek. Ik hoop
van harte dat u in dat geval bereid bent om aan het onderzoek mee te werken.

Vragen?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons
op te nemen. O p www.brabant.-nl/ibt vindt u algemene informatie-over het
interbestuurlijk toezicht, inclusief het beleidsplan 201 3-2015 en het
uitvoeringsprogramma 2 0 1 5 .
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