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Geachte raad,
Op 21 maart hebben wij u een brief (kenmerk 2012/0072103) gezonden over het proces
financieel toezicht in aanloop naar de gemeentebegrotingen 2013 en de criteria voor de
toetsing van die begroting. Deze brief is door onze gedeputeerde Kok besproken met een
afvaardiging van het Platform Financieel Domein van de VNG Overijssel op 29 maart 2012. In
dit overleg kwam met name naar voren dat het karakter van de brief niet geheel duidelijk is.
De begrotingsbrief 2013 , en met name de bijbehorende bijlage, hebben een algemeen
geldend karakter. Zij is niet geschreven voor de specifieke situatie van een individuele
gemeente. De tekst in de bijlage met betrekking tot de toetsingsaspecten en aandachtspunten
is afgestemd met de toezichthouders van de andere provincies en van het Ministerie van BZK.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op de Vernieuwde
interbestuurlijke verhoudingen waar wij momenteel aan werken in het kader van de
herzieningen in het Interbestuurlijk Toezicht (invoering van de Wet Revitalisering Generiek
Toezicht, overdracht van inspectietaken van de voormalige VROM-inspectie),
Met de herziening van het interbestuurlijk toezicht staan de gezamenlijke overheden voor een
grote interbestuurlijke veranderopgave. Aan de provincies is hierin een belangrijke rol
toebedeeld. Met het doel de interbestuurlijke toezichtsectoren binnen de provincie meer te
gaan stroomlijnen en in samenhang te brengen heeft ons college in de vorige periode besloten
op maat gesneden toezichtregimes per gemeente vast te stellen op basis van risicoanalyses.
De toezichtregimes worden vastgelegd in bestuursovereenkomsten met de Overijsselse
gemeenten. De overeenkomsten bezegelen de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in Overijssel.
Zij bevatten afspraken over de wijze en intensiteit van toezicht door de provincie op de
taakuitoefening van gemeenten op het gebied van financiën, milieu, archief, wonen
(huisvesting statushouders) en de doorwerking van provinciaal belang bij ruimtelijke ordening,
natuur, transport gevaarlijke stoffen en water. Dat betekent dat op sommige terreinen het
toezicht en de bemoeienis van de provincie vermindert en er alleen intensief toezicht is als
daar een gegronde reden voor is. Kortom het maakt maatwerk en differentiatie tussen
gemeenten mogelijk, legt meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid voor de gemeente en
leidt tot minder bestuurlijke cn ambtelijke drukte.
De vernieuwing van het interbestuurlijk toezicht is er mede op gestoeld dat in toenemende
mate vertrouwd wordt op de versterkte werking van de horizontale verantwoording van het
college naar de raad.
Op basis van objectieve criteria geven wij via verkeerslichtkleuren aan welke waarde wij
hechten aan de sectorale toezichtbevindingen en welk toezichtregime (per sector) geldt. De
sectorale toezichtbevindingen worden gecombineerd tot een totaalbeeld. Dat beeld is de basis
voor een toezichtregime per beleidsterrein enerzijds, en het bepalen van een integraal oordeel
over de gemeente anderzijds.
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Binnenkort zal het college van uw gemeente dit totaalbeeld ontvangen. In het kader van de
versterking van de horizontale verantwoording is het aan uw college om u hierover te
informeren.
Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het college van Burgemeester en
Wethouders en aan het Platform Financieel Domein van de VNG Overijssel.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,
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