
 

 

Provincie Gelderland 
t.a.v. College van gedeputeerde Staten 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 
 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:  28 juni 2013 
Ons kenmerk:  13uit13775    
      

Onderwerp:  Interbestuurlijk toezicht  
 
 
 
Geacht college, 
 
 
 
Op 17 mei 2013 hebben wij uw plannen met betrekking tot het interbestuurlijk toezicht (IBT) ontvangen. 
In uw brief vraagt u om uiterlijk op 28 juni op deze plannen te reageren. Hierbij onze reactie.  
 
In grote lijn kunnen wij instemmen met uw uitvoeringsprogramma IBT. Vooral het vertrouwen in het 
horizontale toezicht en de openheid en transparantie via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ spreken ons 
aan. Uitgaande van dat vertrouwen geeft u aan een sobere invulling van het verticale toezicht na te streven. 
Dit voornemen leidt vervolgens tot een tamelijk uitgebreid ontwerp uitvoeringsprogramma. Gelet hierop 
vragen wij ons af waar die soberheid precies in zit? Wij stellen het op prijs uw reactie op deze vraag te 
vernemen en verzoeken u hierbij vooral het verleden als referentie te gebruiken. 
 
Verder willen wij graag nog op de volgende twee punten reageren: 
 
1. Onduidelijkheid over de aan te leveren toezichtinformatie  
Het ontwerpprogramma en de brief zijn niet geheel duidelijk over de informatie die de provincie precies voor 
haar toezichtsrol nodig acht. In de aanbiedingsbrief wordt er gesteld dat het invullen van de vragenlijsten op 
waarstaatjegemeente.nl voldoet. In het ontwerpprogramma worden andere bronnen genoemd en andere 
vragen gesteld dan op de site. Verder zijn er op de toezichtsgebieden ‘water’ en ‘huisvesting’ al 
‘waarstaatjegemeente’-vragen geformuleerd. Om onnodige ruis te voorkomen achten wij het gewenst dat u 
volstrekt helder, en in alle stukken consistent, aangeeft wat u precies aan informatie nodig acht. 

 

2. Minimaliseren van de ‘bestuurlijke en ambtelijke drukte’ 
Het invullen van de vragenlijsten op de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ kost de nodige tijd. Vanuit het 
uitgangspunt van ‘versobering van het toezicht’ en de hiermee gemoeide ‘bestuurlijke en ambtelijke drukte’, 
verzoeken wij u de benodigde toezichtinformatie tot een minimum te beperken en alleen die 
‘waarstaatjegemeente’-vragen aan te vinken die voor het provinciale risicogerichte toezicht echt van belang 
zijn. Op basis van een eerste kennismaking met de vragen op ‘waarstaatjegemeente.nl’ komt het ons voor 
dat een volledige invulling van de vragenlijsten, gelet op het gestelde in de hoofdstukken 5 t/m 11 van het 
programma, niet nodig is.  
 

Eventuele reactie van de gemeenteraad. 

(inventariseren via actieve informatieplicht raad 27 juni). 

 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 
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Voor vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M.J. Aalbers, tel (0315) 292 292 
of e-mail: g.aalbers@oude-ijsselstreek.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
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