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1. Wet- en regelgeving IBT
Wet revitalisering generiek toezicht (RGT) 2012: 
• Kwaliteit openbaar bestuur

• Gebaseerd op vertrouwen van adequate uitvoering

• Gemeenten voeren taken uit, provincie ziet toe 

• Rijk ziet ook toe op aantal taken provincies

• Generiek toezicht op medebewindstaken

• Selectie: omgevingsrecht, archeologie, archief, monumenten, huisvesting statushouders

Specifiek toezicht

• Provinciaal toezicht waterschappen (Waterwet) 

• Financieel toezicht gemeenten (Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen) 
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2. Flevolandse aanpak (1)
Bestuursovereenkomst Flevolandse gemeenten 1-4-2019: 
Bestuurlijke aspecten

• Doel: hogere kwaliteit van dienstverlening en uitvoering van wettelijke taken voor inwoners, etc.

• Horizontale verantwoording gaat voor verticaal

• Gelijk(tijdig)e informatievoorziening raden en toezichthouder

• Toezicht op basis van partnerschap

• Interventieladder (aanwijzing / in de plaats stelling) als stok achter de deur

• Inhoudelijke portefeuillehouders onderscheiden expliciet twee rollen

• Coördinerend portefeuillehouder IBT 

• CdK ziet toe op functioneren democratie, raden, colleges 
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2. Flevolandse aanpak (2)
Toezicht inhoudelijk:
• Toezicht is gericht op leren en verbeteren

• Gezamenlijk onderzoeken witte vlekken, zwakke plekken, noodzakelijke inzet

• Risico-gericht  / proportionaliteit (groter / meer risico = intensiever toezicht)\

• Toetsingscriteria zijn per deelgebied overeengekomen en vastgelegd (beleidsregels of normen)

• Basis is vertrouwen en dialoog toezichthouders en toezichtontvangers 

• Zoeken balans tussen uniformiteit en speelruimte 
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3. Jaarverslag Flevoland 2019
Overzicht per gemeente

Algemeen: 

1. Archiefwet 
•Almere: plan van aanpak voor 
verbetering

•Urk: constructief ambtelijk overleg

2. Taakstelling huisvesting 
vergunninghouders
Lelystad: Per 1/1/2022 alle 
achterstanden ingelopen en beide 
taakstellingen van 2021 gerealiseerd
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4. Nieuwe ontwikkelingen (1) 
Landelijke ontwikkelingen

1. Evaluatie Wet RGT 2017
• Meer medebewindstaken, verbrede toepassing

• Specifieke verzoeken na incidenten (politiek):
- Zwembadconstructies

- Chroom6

- Gevelbeplating (brand in Engelse flat)

- Invulling van dergelijke verzoeken in onderling overleg, ook maatwerk per provincie

2. Actieplan Agenda Toekomst Toezicht 
• Optreden als één overheid

• Mogelijkheid reality-checks / thema-onderzoeken

• CDK’s als ambassadeur IBT
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4. Nieuwe ontwikkelingen (2) 
Landelijke ontwikkelingen

3. Nieuwe toezichtstaken: Wet Digitale Overheid (WDO)

4. Taakstelling huisvesting vergunninghouders verdubbeld

5. Ontwikkelingen sociaal domein zet druk op gemeentelijke begroting 

Voor actuele stand van zaken:  
https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=61c33cbb97f54
350ae92ba1e003ee6aa
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