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Samenvatting 

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. De wet 
vereenvoudigt het stelsel van interbestuurlijk toezicht waarbij ervan wordt uitgegaan dat de 
desbetreffende volksvertegenwoordiging de wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur 
zoveel als mogelijk zelf controleert. Hiermee wordt het verticaal toezicht van het Rijk en provincies 
op gemeenten aanzienlijk verminderd. Uitgangspunt hierbij is dat de provincie in principe de enige 
verticale toezichthouder op de gemeente is. 

Aan de wijziging van het interbestuurlijk toezicht zijn twee belangrijke randvoorwaarden 
verbonden: de controlerende positie van de raad moet in zijn kracht gezet worden en de 
verantwoording moet zoveel mogelijk transparant en openbaar zijn. Dit is niet nieuw, met de 
dualisering van de gemeentewet is de controlerende rol van de raad al een belangrijk onderdeel 
van de verantwoordingsstructuur van de gemeente. Juist met deze wijzigingen in het toezicht 
wordt er nu gerekend op de kracht van de controlerende rol van de raad. 

Om de raad te ondersteunen bij haar controlerende rol en om de transparantie te vergroten voert 
het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in opdracht van de V N G het project 
Revitalisering Generiek Toezicht via waarstaatjegemeente.nl uit. De site waarstaatjegemeente.nl, 
bekend van onder andere de benchmarks, wordt uitgebreid met prestatieindicatoren die voor het 
interbestuurlijk toezicht van belang zijn. De informatie die uit deze indicatoren voortkomt is voor 
de raad van belang om te beoordelen of gemeenten aan hun verplichtingen uit medewind 
voldoen. Ook voldoen deze indicatoren zoveel mogelijk aan de informatievraag van de verticale 
toezichtshouder die op hoofdlijnen informatie van gemeenten nodig heeft om haar rol invulling te 
geven. 

Middels deze brief vragen we aandachtvoorwaarstaatjegemeente.nl in het kader van 
interbestuurlijk toezicht en attenderen we u op bijeenkomsten waar V N G en KING aan zullen 
sluiten om hierover uitleg te geven. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De Wet Revitalisering Generiek Toezicht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. Met de wet 
wordt uitvoering gegeven aan de Code Interbestuurlijke Verhoudingen, het kabinetsstandpunt 
inzake interbestuurlijk toezicht en het rapport 'Van specifiek naar generiek' van de Commissie 
Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (Commissie-Oosting). De wet vereenvoudigt 
het stelsel van interbestuurlijk toezicht waarbij ervan wordt uitgegaan dat de desbetreffende 
volksvertegenwoordiging de wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur zoveei ais 
mogelijk zelf controleert. Hiermee wordt het verticaal toezicht van het Rijk en provincies op 
gemeenten aanzienlijk vermindert. Onlangs heeft de minister van BZK alle gemeenten een brief 
gestuurd met uitleg over de nieuwe wet en op hoofdlijnen de gevolgen hiervan. 

Aan de wijziging van het interbestuurlijk toezicht zijn twee belangrijke randvoorwaarden 
verbonden: de controlerende positie van de raad moet in zijn kracht gezet worden en de 
verantwoording moet zoveel mogelijk transparant en openbaar zijn. Dit is niet nieuw, met de 
dualisering van de gemeentewet is de controlerende rol van de raad al een belangrijk onderdeel 
van de verantwoordingsstructuur van de gemeente. Juist met deze wijzigingen in het toezicht 
wordt er nu gerekend op de kracht van de controlerende rol van de raad. 

Om de raad te ondersteunen bij haar controlerende rol en om de transparantie te vergroten voert 
het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in opdracht van de V N G het project 
Revitalisering Generiek Toezicht via waarstaatjegemeente.nl uit. De site waarstaatjegemeente.nl, 
bekend van onder andere de benchmarks, wordt uitgebreid met prestatieindicatoren die voor het 
interbestuurlijk toezicht van belang zijn. V N G stelt met KING op basis van de wetgeving deze 
indicatoren op. Deze indicatoren geven inzicht in de prestaties van gemeenten op de wettelijk 
verplichte medebewindstaken met een verhoogd maatschappelijk afbreukrisico. Deze informatie 
is voor de raad van belang om te beoordelen of gemeenten aan hun verplichtingen uit medewind 



voldoen. Ook voldoen deze indicatoren zoveel mogelijk aan de informatievraag van de verticale 
toezichtshouder die op hoofdlijnen informatie van gemeenten nodig heeft om haar rol invulling te 
geven. Omdat de toezichthouder sober en terughoudend zal optreden zal er in beginsel geen 
aanvullende informatie meer noodzakelijk zijn. Doordat enerzijds de informatie voor raad en 
toezichthouder hetzelfde is en doordat anderzijds de verticale toezichthouder sober en 
terughoudend optreedt, wordt de toezichtslast voor deelnemende gemeenten aanzienlijk 
vermindert. We moedigen gemeenten dan ook aan om gebruik te maken van 
waarstaatjegemeente.nl. 

De aankomende periode zijn KING en V N G aanwezig op bijeenkomsten die provincies en 
gemeenten organiseren voor het geven van een toelichting op de gevolgen van de wet en 
waarstaatjegemeente.nl. U bent ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de 
bijeenkomsten. Een aantal bijeenkomsten staat reeds in de planning, te weten: 

Noord-Holland 
Woensdag 26 september 2012 (Haarlem) en donderdag 11 oktober 2012 (Alkmaar) voor griffiers 
en secretarissen. 

Noord-Brabant 

Woensdag 3 oktober 2012 in aansluiting op de ALV van de V B G . 

Zeeland 
Dinsdag 11 december 2012 voorafgaand aan de portefeuilleoverleggen van de VZG. 

Via waarstaatjegemeente.nl en de websites van KING en de V N G wordt u op de hoogte 
gehouden van de actuele ontwikkelingen. Daarnaast gaan KING en V N G u in een later stadium 
nader informeren over de ontwikkelingen op waarstaatjegemeente.nl. Voor vragen over de site en 
de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met KING via 
waarstaatfeqemeente@kinqqemeenten.nl of via 070 - 373 8008. 

Hoogachtend, 

^^^^^ 

mr. R.J.J.M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vno.nl onder brieven. 
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