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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Via het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) controleert de provincie "horizontaal" elke gemeente in de 
provincie op een aantal beleidsterreinen en vergelijkt de gemeenten zo ook met elkaar. Dit wordt 
gedaan met hulp van indicatoren op de beleidsterreinen: Financiën, Ruimtelijke Ordening, 
Omgevingsrecht, Monumentenzorg, Archief- en Informatiebeheer en Huisvesting 
Vergunninghouders. Op elke indicator kan "groen", "oranje", of "rood" worden behaald, waarmee 
de status van deze indicatoren wordt aangegeven. Vanuit de provincie is het verzoek gekomen om, 
evenals voorgaande jaren, ingevulde indicatoren over 2020 aan te leveren voor dit Interbestuurlijk 
Toezicht. Nadat alle gemeenten deze indicatoren hebben aangeleverd (voor 15 juli 2021), bundelt 
de provincie deze in een algehele Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. 

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In juni 2021 is de conceptversie van het Interbestuurlijk Toezicht 2020 reeds aangeboden aan uw 
raad in de bijlage van het Jaarverslag 2020. Deze conceptversie is tevens aangeboden aan de 
provincie. Inmiddels is een reactie ontvangen van de provincie op het concept, welke nu heeft 
geleid tot een definitieve versie die bijgaand wordt gedeeld. Beide versies - het concept en de 
definitieve versie- zijn bijgesloten aan deze Raadsinformatiebrief.

Wat is de te delen informatie?
Op basis van de reactie van de provincie op de conceptversie van het Interbestuurlijk Toezicht, is 
het onderdeel "Huisvesting vergunninghouders" aangepast van "rood" (interventie vanuit de 
provincie), naar "groen" (taakstelling gerealiseerd). Deze aanpassing komt doordat doordat het 
COA een aantal correcties heeft doorgevoerd op het registreren van vergunninghouders, waardoor 
de gemeente per 31/12/2020 juist een voorsprong had in het plaatsen van vergunninghouders. De 
provincie heeft de gemeente tevens gecomplimenteerd voor het inlopen van de eerdere 
achterstanden en voor het stroomlijnen van processen en het intensiveren van regionale banden en 
overleggen. 
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Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2020 wordt door de provincie gebundeld tot een 
totaalbeeld van alle Rapportages Interbestuurlijk Toezicht die zijn ingediend door de gemeenten 
binnen de provincie. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Er zijn geen kosten verbonden aan het Interbestuurlijk Toezicht.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Jaarverslag 2020 - Gemeente Dordrecht - Raadsvoorstel;

Het college van Burgemeester en Wethouders

loco-secretaris burgemeester
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