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AGENDAPUNT

Onderwerp

Ingekomen stukken en mededelingen

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.
Het Algemeen Bestuur heeft een belangrijke rol in de horizontale verantwoording.
VOORSTEL:
1. Brief voor kennisgeving aannemen.
2. Brief ter informatie via de Ingekomen stukken agenderen voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 1 juli 2020.
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Brief Provincie van 1 april 2020 over Inzendtermijn toezichtinformatie Interbestuurlijk toezicht archiefen informatiebeheer (bijlage 2) en
brief Provincie 14 april 2020 met informatieblad 2020 en factsheet Interbestuurlijk toezicht archief- en
informatiebeheer (bijlage 3)

Toelichting
De reguliere inzendtermijn voor toezichtinformatie over archief- en informatiebeheer is 15 juli. De Provincie
geeft aan dat als deze datum, in verband met de Coronacrisis, voor de Metropoolregio niet haalbaar is een
verzoek tot uitstel kan worden ingediend. De Provincie verzoekt uiterlijk 30 juni 2020 kenbaar te maken,
dat deze inzendtermijn niet wordt gehaald, waarbij kort wordt beschreven wat de stand van zaken en de
verdere planning van het verantwoordingsproces is en wanneer de vastgestelde toezichtinformatie naar
verwachting wel kan worden ingezonden.
VOORSTEL:
Vanwege de genomen maatregelen inzake de Corona-crisis, waaronder de sluiting van de fysieke
kantoorlocatie, lopen de voorbereidende werkzaamheden van de verantwoordelijke ambtenaren dusdanige
vertraging op dat tijdige aanlevering van de benodigde informatie niet haalbaar is. Inmiddels zijn andere
werkvormen aangewend en kunnen de processtappen met vertraging uitgevoerd worden. De totale
doorlooptijd wordt hierdoor langer dan gepland.
Voorgesteld wordt daartoe in overleg met de Provincie een uitgestelde inzenddatum af te spreken.

Regionale samenwerking
Brief van Minister BZK aan Tweede Kamer d.d. 23 april 2020 over regie en keuzes in het nationaal
omgevingsbeleid (NOVI) (bijlage 4)
Toelichting
De druk vanuit allerlei sectoren op de fysieke leefomgeving loopt op. Met een groeiende bevolking neemt
deze druk verder toe. Er is daarom steeds nadrukkelijker maatschappelijk debat over de fysieke
leefomgeving.
De Tweede Kamer heeft in het Algemeen Overleg over de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
verzocht in de definitieve NOVI meer richtinggevende keuze te maken. Ook de zienswijzen / adviezen van
de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur op de ontwerp-NOVI geven aanleiding tot aanscherping.
Mede namens de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat
(EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) en de staatssecretarissen van IenW, VWS en Defensie (Def) heeft de
Minister deze brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Ingezet wordt op vaststelling in het najaar van 2020, zodat de NOVI vooruitlopend op de Omgevingswet reeds in
werking kan treden.

VOORSTEL: De brief voor kennisgeving aannemen.
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