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1. Aanleiding en prioriteitsafweging 

 

De Wet revitalisering generiek toezicht: veranderingen in het interbestuurlijk toezicht 

De gemeente voert veel wetten uit in medebewind, dus in opdracht van een hogere bestuurslaag. 

Voor die hogere bestuurslaag, rijk en provincie, is het van belang te weten of de gemeente die taken 

conform de wettelijke eisen uitvoert. Daarom houden ze toezicht op de gemeente, het 

interbestuurlijk toezicht. In de loop der jaren zijn voor veel wetten verschillende, specifieke vormen 

van toezicht ontstaan. Onderzocht is of dat eenvoudiger kan. Hieruit is de Wet revitalisering 

generiek toezicht voortgekomen. Deze is op 1 oktober 2012 in werking getreden. 

 

Doel van de wet is het toezicht te vereenvoudigen, transparanter te maken en bestuurlijke drukte te 

verminderen. Het specifieke toezicht is zoveel mogelijk afgeschaft en vervangen door generiek 

toezicht. Ook is de naast hogere bestuurslaag, dus de provincie, zoveel mogelijk de toezichthouder 

voor de gemeente. De toezichthouders hebben twee generieke instrumenten ter beschikking om in 

te grijpen als de gemeente haar taken niet conform de wet uitvoert: indeplaatsstelling bij 

taakverwaarlozing en schorsing/vernietiging van een besluit. 

 

De wet RGT herbevestigt de positie van de raad als 1
e
 orgaan dat toezicht houdt op het college op 

de uitvoering van de wettelijke taken. Van het college wordt verwacht de horizontale verantwoording 

aan de raad zodanig in te richten dat de raad haar controlerende, toezichthoudende rol goed kan 

uitvoeren. Als dit mechanisme goed werkt, blijft de toezichthouder meer op afstand. Daarom is 

‘onderling vertrouwen’ uitgangspunt een belangrijk uitgangspunt van de wet.  

 

Op waarstaatjegemeente.nl is door KING een digitaal, on-line hulpmiddel ontwikkeld. Dat helpt het 

college bij de horizontale verantwoording aan de raad. Toezichtindicatoren geven op hoofdlijnen 

weer hoe de gemeente presteert op de uitvoering van de wettelijke taken.  

 

De provincie heeft een verordening opgesteld waarin is aangeven welke informatie zij nodig heeft 

om risicogericht toezicht te houden op de Wabo, Ruimtelijke ordening, externe veiligheid en archief. 

Het toezicht op financiën verandert niet. Als toezichtinformatie al ergens beschikbaar is, bijv. on-line, 

dan mag de toezichthouder dat niet nog een keer opvragen (eenmalige uitvraag, meervoudig 

gebruik). 

 

Maatschappelijk kader 

De burger is gebaat bij een organisatie die haar taken uitvoert conform de wettelijke eisen. Dat is 

van belang voor de rechtszekerheid. Door horizontale verantwoording hierover, kan onderbouwd en 

transparant inzicht gegeven worden of de uitvoering van de medebewindtaken gebeurt conform de 

wettelijke eisen. Daarna kan gericht aan verbeteringen worden gewerkt. Zo leert en verbetert de 

organisatie, wat de burger ten goede komt.  

Burgers hebben ook toegang tot de website Waarstaatjegemeente.nl. Zo draagt een goede 

verantwoording met toezichtinformatie ook bij aan transparantie over het handelen van de overheid.  

 

Probleemschets 

Bij de invoering van de wet draait het om de horizontale verantwoording van college naar raad. Het 

college moet toezichtinformatie aan de raad verstrekken zodat de raad een oordeel kan vormen 

over hoe het college de taken in medebewind uitvoert. De vraag die voor ligt is: welke informatie 

wordt op welk moment in het jaar in welke vorm aan de raad wordt aangeboden?  

 

Reden startnotitie 

Om de vraag te beantwoorden moet een aantal keuzes worden gemaakt. Deze startnotitie is 

opgesteld om in de commissie Bestuur en Middelen de gevoelens van de commissieleden te peilen 

over deze keuzes. In paragraaf 3 wordt de richting waarin het college nu denkt, geschetst. 

 

2. Doelstelling 

Deze startnotitie schetst de denkrichting voor de keuzes om de horizontale verantwoording met 

toezichtinformatie in te richten. De gemaakte keuzes worden daarna in een raadsvoorstel aan de 

raad voorgelegd. Zo is tussen college en raad helder afgesproken hoe de horizontale 

verantwoording wordt ingericht. Vervolgens wordt in 2014 op basis van het raadsbesluit de 

toezichtinformatie aan de raad aangeboden. 

 

3. Afbakening Opdracht 

Wettelijke kader 

Het kader is de Wet revitalisering generiek toezicht en de Gemeentewet. 
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Gemeentelijk kader 

Net zoals dat voor de Wet RGT geldt, is het uitgangspunt voor college (en ambtelijke organisatie) 

dat het verzorgen van de toezichtinformatie geen extra last is, maar zo efficiënt en effectief mogelijk 

plaatsvindt. Dat betekent dat: 

- zoveel mogelijk aansluiten bij de reguliere P&C-cyclus  

- zoveel mogelijk aansluiten bij de gemeentelijke praktijk.  

- ook intern geldt, dat als informatie al beschikbaar is, dat niet nog een keer wordt opgevraagd. Of 

dat het verzamelen van bepaalde gegevens kan vervallen als dat is verzameld m.b.v. 

waarstaatjegemeente.nl. 

 

Afbakening beleidsterreinen waarover wordt verantwoord  

De verantwoording wordt beperkt tot de beleidsvelden waar de provincie risicogericht/actief toezicht 

op houdt: Wabo, ruimtelijke ordening, externe veiligheid, archief. Dit zijn taken die risicovol zijn voor 

de gezondheid en het welzijn van burgers. 

 

Als helder is hoe de toezichtinformatie en het interne proces worden ingericht om de informatie aan 

de raad aan te bieden, dan kan in een volgend jaar uitbreiding plaatsvinden met meer 

toezichtinformatie. Dat kan toezichtinformatie zijn over beleidsterreinen waar de provincie geen 

actief toezicht op houdt en beleidsterreinen waar het rijk toezichthouder voor is. 

Waarstaatjegemeente.nl biedt daar vragenlijsten voor aan. 

 

4. Resultaat 

 

A. Basis voor de verantwoordings-/toezichtinformatie 

Op waarstaatjegemeente.nl is het instrument ‘Toezichtinformatie’ ontwikkeld als hulpmiddel voor het 
college. Voor diverse wetten is gekeken aan welke wettelijke eisen de gemeente moet voldoen. Dit 

zijn de toetsingscriteria. Het is een objectief instrument dat na invulling van de vragenlijsten inzicht 

geeft in de mate waarin de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen. Het resultaat wordt in 

rapportages on-line gepresenteerd. Dit vormt de basis voor de horizontale verantwoording aan de 

raad. 

 

Het college overweegt dit instrument te gaan gebruiken. Al jaren doet de gemeente mee aan andere 

onderdelen op waarstaatjegemeente.nl zoals de burgerpeiling. De uitbreiding met de 

toezichtinformatie kan een goede aanvulling zijn. Zo is de gemeente transparant over haar 

prestaties en is benchmarking mogelijk. Het instrument kan worden gebruikt voor zowel wettelijke 

taken waar de provincie toezichthouder voor is, als het rijk. De raad ontvangt zo een eenduidige 

verantwoording over diverse wetten. Een ander voordeel is dat meervoudig gebruik van de 

gegevens mogelijk is omdat het een on-line instrument is. Doet de gemeente mee op 

waarstaatjegemeente.nl, dan moet de toezichthouder de informatie daar vandaan halen.  

 

Gebruikt de gemeente waarstaatjegemeente.nl niet, dan bepaalt de verordening systematische 

toezichtinformatie van de provincie welke informatie zij wil ontvangen. Met die gegevens bepaalt zij 

of de gemeente de taken op de beleidsvelden Wabo, Ruimtelijke ordening, externe veiligheid en 

archief conform de wet uitvoert. Waarstaatjegemeente.nl bevat vragenlijsten/toetsingscriteria voor 

deze taakvelden, dus de gegevens die de provincie nodig heeft, zijn via die weg beschikbaar. 

 

B. Wanneer aanbieden aan raad 

De volgende keuze is op welk moment in het jaar het college aan de raad de rapportage met 

toezichtinformatie aanbiedt. Uitgangspunt is dat er wordt gerapporteerd over het voorgaande jaar. 

Dat is ook in andere verantwoordingsdocumenten, bijv. de jaarrekening, gebruikelijk. Dan lijkt een 

logische gedachte dat de verantwoording in elk geval in de eerste helft van het volgende jaar 

plaatsvindt.  

 

De toezichtinformatie aan de raad kan op een willekeurig moment aangeboden worden. Dat is 

echter minder wenselijk omdat dan een extra verantwoordingsmoment wordt geïntroduceerd. Dat is 

niet efficiënt. 

 

Daarom ligt een koppeling aan de P&C-cyclus voor de hand. Het aanbieden van toezichtinformatie 

is te beschouwen als een activiteit die hoort bij planning en control. Koppeling aan de P&C-cyclus is 

ook voor de ambtelijke organisatie efficiënt. De uitvraag van de benodigde gegevens kan waar 

mogelijk aan bestaande processen worden gekoppeld. 

 

Door een koppeling aan de P&C-cyclus sluit het college aan bij de heersende praktijk. Dat biedt de 
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raad de mogelijkheid alle verantwoordingsinformatie in samenhang te bekijken. Als concreet P&C-

moment denkt het college aan de periode van behandeling van de jaarrekening. 

 

C. Vorm van de verantwoording 

De voorgaande denkrichtingen doorzettend (basis waarstaatjegemeente.nl en koppeling aan een 

moment in P&C-cyclus/jaarrekening), dan gaat de laatste keuze over de vorm waarin de 

toezichtinformatie wordt aangeboden. 

 

Naar verwachting is de rapportage van waarstaatjegemeente.nl alleen onvoldoende om aan de raad 

aan te bieden. Op moment van schrijven van deze startnotitie is nog niet exact bekend hoe die er uit 

gaat zien, maar waarschijnlijk moet er wel een korte toelichting bij worden geschreven. Die kan in 

gaan op het beeld dat de rapportage schetst en eventuele verbeteracties. 

 

Een raadsinformatiebrief is de meest eenvoudige vorm om de rapportage met toezichtinformatie en 

toelichting aan de raad aan te bieden. Die kan aan de raad worden gezonden rond het moment dat 

de jaarrekening in de raad wordt behandeld. De raad kan dan bepalen of zij deze wil bespreken in 

een commissie- en/of raadsvergadering. Bespreking is wel wenselijk om zo een bijdrage te leveren 

aan de versterking van de controlerende rol van de raad op dit gebied. 

 

Een andere mogelijkheid is dat het college de toezichtinformatie niet in een aparte rapportage 

aanbiedt, maar opneemt in de jaarrekening. Dat kan door een nieuwe paragraaf ‘Toezichtinformatie 

voor het interbestuurlijk toezicht’ toe te voegen. Op die manier is de toezichtinformatie duidelijk 

herkenbaar en kan deze in samenhang met de overige verantwoordingsinformatie in de 

jaarrekening bekeken worden. 

 

Deze varianten overziend, is de denkrichting van het college om de raad voor te stellen een nieuwe 

paragraaf aan de jaarrekening toe te voegen met toezichtinformatie voor het interbestuurlijk toezicht. 

De gemeenteraad kan dan bij de besluitvorming over de jaarrekening een oordeel geven over de 

uitvoering van de wettelijke taken. Zo wordt zichtbaar invulling gegeven aan de controlerende taak 

van de raad en dat het college verantwoording heeft afgelegd. 

 

Denkrichting voor raadsvoorstel 

In 2014 ontvangt de raad de toezichtinformatie in een nieuwe paragraaf in de jaarrekening. 

Daarin is opgenomen informatie over de Wabo, Wro, externe veiligheid en archief omdat de 

provincie hier actief toezicht op uitoefent. Als basis voor de rapportage wordt het instrument 

Toezichtinformatie op waarstaatjegemeente.nl gebruikt. Daar wordt een korte toelichting aan 

toegevoegd. 

 

5. Planning 

Aanbieden raadsvoorstel: begin 1
e
 kwartaal 2014 

Aanbieden toezichtinformatie aan de raad: eind 2
e
 kwartaal 2014 

Evaluatie: 2015 (nadat de provincie eind 2014 een evaluatie heeft gedaan) 

 

6. Organisatie 

De gemeenteraad is de bestuurlijk opdrachtgever en het college de bestuurlijk opdrachtnemer. 

Wethouder Suzanne den Dulk-Winder is de portefeuillehouder vanuit haar rol als portefeuillehouder 

van de Planning en Control-cyclus waarin de toezichtinformatie moet worden geborgd. 

Burgemeester Koen Schuiling is mede portefeuillehouder omdat het interbestuurlijk toezicht en de 

versterking van de horizontale verantwoording aan de raad het hele college en de hele raad 

aangaat. 

 

7. Communicatie 

Op 7 oktober jl. is de raad in een bijeenkomst geïnformeerd over de wet en de veranderingen. 

Na bespreking van de startnotitie wordt het raadsvoorstel voorbereid met inachtneming van wat de 

commissieleden meegeven bij de behandeling van de startnotitie. 

 

8. Risicofactoren 

Te weinig tijd tussen besluit raad en planning aanleveren toezichtinformatie aan de raad voor de 

jaarrekening 2013. Beheersmaatregel is om na consultatie van de commissie en de richting die 

daarin is aangeven al te starten met de voorbereidingen van de implementatie. 

 


