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Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen  

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 
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AGENDAPUNT 4 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Ingekomen stukken  
 

Interbestuurlijk toezicht 
 

Brief Provincie van 23 maart 2020 over Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader 2020-2023 en 

Uitvoeringsprogramma 2020 (bijlage 1)  

 

Toelichting 

Toezicht houden op de taakuitvoering van lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één van de 

kerntaken van de Provincie. Met deze brief informeert de Provincie u over de bestuurlijke vaststelling 

van het nieuwe Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht ‘Toezicht in balans’ en het Uitvoeringsprogramma 

2020. Beide documenten zijn beschikbaar op de website van de Provincie (www.brabant.nl/ibt). 

Beleidskader ‘Toezicht in balans’ 

In het beleidskader is beschreven hoe de Provincie de komende jaren toezicht zal uitoefenen op de 

Brabantse gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Voor de Metropoolregio 

gaat het om de toezichtgebieden: 1) archief- en informatiebeheer en 2) financieel toezicht.  

Vanaf 2020 zet de Provincie in op een betere balans tussen toezicht houden en adviseren, tussen grip 

houden en loslaten, tussen leren en corrigeren (Toezicht in balans). De Provincie wil met het toezicht 

meer impact hebben op de uitvoeringspraktijk. Het oorspronkelijke uitgangspunt, dat het toezicht ‘sober 

en op afstand’ wordt uitgevoerd is daarmee aangepast. Het toezicht heeft een modernere vorm 

gekregen en is in lijn gebracht met de landelijke ontwikkelingen. De nadruk ligt daarbij op lerend toezicht 

en dialoog.  

De Provincie heeft als doel met Interbestuurlijk toezicht bij te dragen aan het optimaal functioneren van  

het openbaar bestuur dat zelf het goede voorbeeld geeft.  

Uitvoeringsprogramma 2020 

In het uitvoeringsprogramma zijn de activiteiten beschreven, die de Provincie in 2020 gaat uitvoeren  

om de beleidsdoelen te behalen. Dit is het eerste uitvoeringsprogramma op basis van het nieuwe 

beleidskader. Dit programma is mede gebaseerd op de resultaten en ervaringen van voorgaande jaren. 

Halverwege het jaar beziet de Provincie of tussentijdse bijsturing nodig is. Op deze manier kan de 

Provincie als toezichthouder flexibel inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Zo nodig kan de planning 

worden aangepast. Daarmee heeft het uitvoeringsprogramma een flexibel karakter.  

 

VOORSTEL: Brief voor kennisgeving aannemen.  

http://www.brabant.nl/ibt
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Brief Provincie van 28 april 2020 over Interbestuurlijk toezicht: Jaarverslag 2019 (bijlage 2)  

 

Toelichting 

Met deze brief informeert de Provincie u over de bestuurlijke vaststelling van het Jaarverslag 

Interbestuurlijk Toezicht 2019. Dit document is met de bijbehorende ‘visual’ gepubliceerd op de website 

van de Provincie www.brabant.nl/ibt, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn.  

In het Jaarverslag 2019 is aangegeven of de activiteiten, die zijn opgenomen in het 

Uitvoeringsprogramma 2019 zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het 

bereiken van de gestelde doelen in het inmiddels afgelopen Beleidskader 2016-2019. Dit is het laatste 

verslag op basis van het oude beleidskader. 

Tegelijk met het Jaarverslag 2019 is ook een ‘visual’ vastgesteld, waarin een kleurrijke en beeldende 

compilatie van de hoogtepunten of opvallende zaken van het jaar 2019 is opgenomen.  

 

VOORSTEL: Brief en visual voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Mededelingen  
 

Economie 

 

Benoeming leden Adviesgroep Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 

Voor de advisering over de ingediende Stimuleringsfonds-aanvragen aan het Dagelijks Bestuur,  
maakt de Metropoolregio Eindhoven gebruik van een onafhankelijke Adviesgroep. De leden van  
de Adviesgroep beoordelen aanvragen voor het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven en 
vergelijken projecten met elkaar op de indicatoren ‘effectiviteit’, ‘efficiency’, ‘lange termijn impact & 
draagvlak’ en ‘economische selectiecriteria’. 
 
Deze Adviesgroep is samengesteld, rekening houdend met ‘Triple Helix’ (bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid), ‘Geografische spreiding’ (Stedelijk Gebied, A2-gemeenten,  

Kempen en Peel) en ‘Inhoudelijke focus’ (technologie, gebiedsgerichte economie en bedrijfskunde). 

Vanwege functiewijzing van één van de zittende leden en het terugtreden van een ander zittend lid, 

heeft het Dagelijks Bestuur onlangs besloten om de heren Serge van de Brug (wethouder gemeente 

Helmond), Jos van Bree (burgemeester Geldrop-Mierlo) en Eddy Allefs (CTO HighTechXL) te 

benoemen als leden van de Adviesgroep Stimuleringsfonds. 

Met de benoeming van deze drie leden, bestaat de Adviesgroep Stimuleringsfonds uit de volgende 

personen: 

- Piet Machielsen (gemeente Oirschot, voorzitter) 

- Serge van de Brug (gemeente Helmond) 

- Jos van Bree (gemeente Geldrop-Mierlo) 

- Jaap Lombaers (TNO-Holst Centre) 

- Berry Eggen (TU/e faculteit Industrial Design) 

- Eddy Allefs (HighTechXL) 

- Rob den Teuling (Ergon Bedrijven) 

De invulling van drie zetels vanuit de overheidsgeleding is een tijdelijke. Op termijn zal ook de 

overheidsinbreng weer naar twee vertegenwoordigers worden teruggebracht. 

 

VOORSTEL: Informatie voor kennisgeving aannemen 

http://www.brabant.nl/ibt


 

3 

 

 

Eindhoven,  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers. 


