
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief verzenden aan: 

 Colleges van B&W van de Gelderse gemeenten 

 Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 

regelingen 

 Dagelijks bestuur van de Gelderse Waterschappen 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Onlangs hebben wij ons Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 20202023 vastgesteld. 

In dit uitvoeringsprogramma beschrijven wij wat het interbestuurlijk toezicht door de provincie 

inhoudt, op welke gebieden ons toezicht zich specifiek richt en hoe wij als provincie invulling geven 

aan onze toezichthoudende rol. De principes zoals opgenomen in de landelijke Agenda Toekomst 

van het toezicht vormen hierbij voor ons het vertrekpunt.  

 

Wij bieden ons uitvoeringsprogramma actief aan u aan omdat wij u, als toezichtontvanger, hierover 

graag aan de voorkant willen informeren, zodat u weet wat u van ons als toezichthouder kunt 

verwachten in de uitoefening van onze wettelijke taak. Daarnaast brengen wij ons programma ook 

onder uw aandacht om daarmee te laten zien hoe ons interbestuurlijk toezicht in relatie staat met 

de rol die de provincie heeft in het borgen en versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur 

in Gelderland.   

 

Ons programma heeft als titel "Op afstand waar het kan, dichterbij waar het moet."  

Hiermee willen wij aangeven dat ons interbestuurlijk toezicht in beginsel terughoudend is en wij 

uitgaan van de eigenstandige verantwoordelijkheden van de overheidsorganisaties die onder ons 

toezicht zijn gesteld en erop vertrouwen dat onze medeoverheden op adequate wijze invulling en 

uitvoering geven aan hun wettelijke taken, zodat inwoners en bedrijven op hun beurt erop kunnen 

vertrouwen dat dit beschermd en geborgd is. 

 

Wij willen hiermee ook aangeven dat wij als provincie, ook in onze rol als toezichthouder, naast u 

staan, en zeker of juist ook in (bijzondere) situaties en omstandigheden (zoals de huidige Covid19 

pandemie) waarin u het als gemeente, gemeenschappelijke regeling of waterschap, moeilijk heeft 

om uw wettelijke taken goed te kunnen blijven uitvoeren en/of uw financiële positie hier niet meer 

voldoende toereikend voor is. Wij staan daarbij naast u: op afstand waar het kan, maar dichterbij 

waar het moet. 
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Vanuit die gedachte hebben wij een aantal gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en 

waterschappen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, tijdens het proces van opstellen van ons 

uitvoeringsprogramma ook uitgenodigd om te reflecteren op de opzet, inhoud en werkwijze van ons 

toezicht. Wij hebben de reflecties als zeer waardevol ervaren en ons uitvoeringsprogramma verrijkt 

met de constructieve opmerkingen die wij hierbij hebben mogen ontvangen, waarvoor dank! Wij 

hebben op onze beurt ook beleefd dat deze wijze van reflecteren zeer op prijs werd gesteld en willen 

hier dan ook op andere taakvelden navolging aan geven. 

 

Ons college heeft het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren vastgesteld, maar het is 

adaptief, ontwikkelingsgericht en laat bewust ruimte voor nadere invulling.  

Landelijke ontwikkelingen en veranderende wet en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de invoering 

van de Omgevingswet in 2022 en de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet in 2021) die 

gevolgen hebben voor de inrichting en uitvoering van het interbestuurlijk toezicht, kunnen 

aanleiding geven voor het tussentijds bijstellen of aanvullen van het programma. Ook wordt 

landelijk in samenwerking tussen de verschillende overheden langs een vijftal actielijnen nader 

invulling gegeven aan de ontwerpprincipes van de Agenda toekomst van het toezicht. Daarnaast 

blijven wij als toezichthouder ook met u als toezichtontvanger in dialoog over ons toezicht, 

bijvoorbeeld over risico's die nieuwe taken en daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden met zich meebrengen.  

Waar dit aanpassing of nadere inkleuring vraagt van ons uitvoeringsprogramma zullen wij dit 

doorvoeren en u hierover informeren. 

 

Ons Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 20202023 kunt u vinden op onze website. 

Ook treft u daar de reactienota aan die wij hebben opgesteld n.a.v. de ambtelijke en bestuurlijke 

reflecties die wij hebben ontvangen. 

 

Tot slot 

Wij zijn graag bereid om, mocht daartoe de wens of behoefte bestaan binnen uw organisatie, in 

samenspraak met u een nadere toelichting te verzorgen. U kunt daarvoor contact opnemen met 

Team Interbestuurlijk Toezicht (ibt@gelderland.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

 

 

 

 

John Berends Pieter Hilhorst 

Commissaris van de Koning Secretaris 

 

 

 

 


