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De brief van het Interbestuurlijk Toezicht 2016 van 9 maart 2017.

Inleiding
De gemeente Reusel-De Mierden heeft een brief ontvangen van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant (hierna: de provincie) van 9 maart 2017, getiteld ‘Interbestuurlijk Toezicht 2016’. Deze brief
bevat een ‘Dashboard interbestuurlijk toezicht 2016’. Dit is een grafische samenvatting van de
resultaten van onze gemeente op de volgende zes gebieden waarop de provincie toezicht houdt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Archief- en informatiebeheer;
Financieel toezicht;
Huisvesting vergunninghouders (stand van zaken per 1 juli 2016);
Monumentenzorg;
Omgevingsrecht;
Ruimtelijke ordening.

De brief van de provincie bevat geen nieuwe oordelen over onze gemeente.
Kernboodschap
Interbestuurlijk Toezicht 2016
De eerder genoemde zes toezichtgebieden zijn beoordeeld op een driepuntsschaal:
Voldoet - Voldoet gedeeltelijk - Voldoet niet.
Toelichting op de beoordeling van Reusel-De Mierden door de provincie, per toezichtgebied:
Archief- en informatiebeheer: Voldoet
In het systematisch archieftoezicht is bekeken of het college de gemeenteraad door middel van een
archiefverslag tijdig en afdoende heeft geïnformeerd.
Financieel toezicht: Voldoet
Voor dit onderdeel gaat het om de beoordeling van de gemeentebegroting van 2016. De beoordeling
van de begroting van 2017 is ondertussen ook al ontvangen. Voor de begroting van 2017 geldt het
normale repressieve toezicht. De provincie vraagt vóór 1 mei 2017 een reactie op de bevindingen van
de brief over de begroting van 2017. Uw raad en de provincie ontvangen deze reactie vóór 1 mei
2017.
Huisvesting vergunninghouders: Voldoet niet  Voldoet
Jaarlijks wordt op 1 januari en op 1 juli beoordeeld of de gemeente de taakstelling voor de huisvesting
van vergunninghouders heeft gehaald. Het resultaat ‘Voldoet niet’ was gebaseerd op de stand van
zaken op 1 juli 2016. Op die datum voldeed Reusel-De Mierden op dit onderdeel niet.
Inmiddels voldoet Reusel-De Mierden echter wél aan de opgelegde taakstelling. De provincie heeft in
de brief van 31 januari 2017 met als onderwerp ‘Interbestuurlijk toezicht huisvesting
vergunninghouders’ aangegeven dat op de peildatum 1 januari 2017 is geconstateerd dat in de
tweede helft van 2016 in totaal 33 vergunninghouders waren gehuisvest. Dit betekent dat de volledige
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taakstelling voor deze periode is gerealiseerd en dat de achterstand van de eraan voorafgaande
periode is ingelopen. Het resultaat voor dit toezichtgebied is dat wordt voldaan. De provincie heeft de
gemeente gecomplimenteerd met dit resultaat.
Monumentenzorg: Voldoet
Onderzocht is op welke manier de wettelijk verplichte monumentencommissie heeft gefunctioneerd: is
ze voldoende onafhankelijk en deskundig, en is ze telkens geraadpleegd.
Omgevingsrecht: Voldoet gedeeltelijk
Dit is het resultaat van de inhoudelijke beoordeling van twee wettelijk verplichte documenten: het
Evaluatieverslag 2015 en het Uitvoeringsprogramma 2016. Op 13 februari 2017 is een brief met een
definitief oordeel van de provincie, met een uitgebreide onderbouwing, ontvangen. Geconcludeerd
wordt dat het omgevingsrecht gedeeltelijk voldoet. Op 13 april 2017 is een raadsinformatiebrief over
de brief van 13 februari 2017 aan u voorgelegd. Deze raadsinformatiebrief vermeldt dat de
opmerkingen van de provincie worden meegenomen in de documenten voor de komende periode.
Ook vermeldt deze raadsinformatiebrief dat hiermee de overige verbeterpunten worden uitgevoerd.
Ruimtelijke ordening: Voldoet
In het dashboard van de brief van 9 maart 2017 gaat het over de actualiteit en de volledige dekking
van de bestemmingsplannen of structuurvisies, zoals wordt geëist in de Wet ruimtelijke ordening.
Raadsvoorstel teamplan ruimtelijke ordening
In de raad van 18 april 2017 is door uw raad het teamplan ruimtelijke ordening besproken. In dit
raadsvoorstel gaat het om het verzoek krediet beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld:
-

De nieuwe structuurvisie;
Aanpak achterstanden principeverzoeken;
Aanpak achterstanden handhaving;
Nakomen amendement ‘herstel landschap’.

Deze onderwerpen gaan over de uitvoering van werkzaamheden op detailniveau en het wegwerken
van achterstanden op de werkvoorraad. Er is niet altijd een directe link te leggen met de onderwerpen
waarop de provincie toetst. Er moet wel serieus rekening mee worden gehouden dat het niet
investeren in bijvoorbeeld actuele bestemmingsplannen of een actuele structuurvisie, dit in een later
stadium kan leiden tot vragen van de provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht.
Conclusie
De conclusie van deze resultaten van het interbestuurlijk toezicht van de provincie is dat we voldoen
(of gedeeltelijk voldoen) voor de onderwerpen waarop de provincie toetst. Dit is een globale toetsing
aan de minimale vereisten waaraan we als gemeente moeten voldoen.
Gevolgen
Eventuele consequenties zijn omschreven in het onderdeel ‘Kernboodschap’.
Vervolg
Interbestuurlijk toezicht
Het huidige dashboard bevat alleen de gegevens over 2016. Eind 2017 zullen de gegevens van 2016
en van 2017 erin worden opgenomen. De provincie streeft ernaar om dit dashboard al in
oktober/november 2017 toe te sturen.
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Communicatie
Extern
De toezichtresultaten over 2016, zoals opgenomen in dit dashboard, worden niet actief gepubliceerd.
Dit is afgesproken met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG), omdat 2016 het eerste jaar
van het huidige beleidskader is.
De provincie zal voor het eerst de toezichtresultaten van 2017 actief publiceren op haar website. Dit
zal begin december 2017 gebeuren, nadat hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden, en na
toezending van het dashboard aan het college (eind oktober/begin november 2017).
Intern
De uitwerking van deze onderwerpen vindt plaats in de lopende werkprocessen. De betreffende
medewerkers zijn ondertussen geïnformeerd.
Bijlagen
Geen.
Ter inzage
1. brief Provincie Noord-Brabant van 9 maart 2017, Interbestuurlijk Toezicht 2016 (via
corsanummer 17ik.00649);
2. brief Provincie Noord-Brabant van 19 december 2016, begroting 2017 (via corsanummer
16.07862);
3. brief Provincie Noord-Brabant van 31 januari 2017, interbestuurlijk toezicht huisvesting
vergunninghouders (via corsanummer 17ik.00347);
4. brief provincie Noord-Brabant van 13 februari 2017, interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht
2016 (via corsanummer 17ik.00354);
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