
Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht Dinkelland 2021 

 

Totaalbeeld Dinkelland: groen 

Financiën Wabo Wro Archief 
Huisvesting 

statushouders 

 

Monumenten 

Groen Groen Groen  Groen Groen  Groen 

 
 

Motivering totaalbeeld 

 
Algemeen 
Provinciaal toezicht is een wettelijke taak, maar de provincie wil deze taak zoveel mogelijk vanuit partnerschap 
met de gemeenten oppakken. Dit sluit aan bij de uitgangspunten in de Overijsselse bestuursovereenkomsten 
IBT (2012) en ook bij de uitgangspunten van het landelijke traject Toekomst van het Toezicht. Samen werken 
provincie en gemeente aan een goede kwaliteit van het openbaar bestuur, ieder vanuit zijn eigen rol. 
 
Het totaalbeeld IBT is opgebouwd uit zes domeinen: Financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), Informatie- & archiefbeheer, Huisvesting statushouders en 
Monumenten. Voor Financiën gaat het om provinciaal toezicht op de begroting, en voor de andere domeinen om 
provinciaal toezicht op de uitvoering van gemeentelijke medebewindstaken. 
 
Basis voor de toetsing is het IBT kader, dat na afstemming met gemeenten in november 2019 door GS is 

vastgesteld. In het voorliggende totaalbeeld staan per domein de uitkomsten van de toetsing. De 
uitkomsten op de afzonderlijke domeinen vormen input voor het integrale totaalbeeld. 
 
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid 
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen en dit raakt daarom de IBT-domeinen 
Wabo, Wro en Monumenten.  Zowel gemeenten als provincie bereiden zich voor op de invoering van de Wet en 
in 2021 gaan we eveneens bezien wat het effect van de Wet is op het IBT toetsingskader.  
 
Corona heeft het afgelopen jaar een grote invloed op het openbaar bestuur gehad. Overheden hebben een 
snelle en flexibele omschakeling naar digitale taakuitvoering gemaakt. Deze nieuwe werkelijkheid is zo veel 
mogelijk meegenomen in de beoordeling. 
 
 
Beeld van de gemeente: kleur blijft groen 
De kleur van het totaalbeeld is dit jaar groen. In 2019 en 2020 was het beeld groen. 
 
Groene kleuring op alle domeinen  
Voor alle domeinen geldt dat de gemeente voldoet aan de in het kader gestelde criteria.  

Voor de domeinen Archief en Wabo geldt dat er verbeterpunten worden genoemd, waar de gemeente het 
komende jaar aan kan werken. 
 
Over het domein huisvesting statushouders willen we hier in zijn algemeenheid wijzen op de verhoging van de 
taakstelling voor 2021, die het komende jaar op gemeenten af komt en die zal worden meegewogen in de 
volgende totaalbeelden voor 2022. Daar willen we het komende jaar in afstemming met de gemeenten naar 
kijken. Dat geldt ook voor de achterstanden waar gemeenten mee worden geconfronteerd. 
 
Gesprekken 
De kleuren hebben met name een signaalfunctie. Op een domein dat rood of oranje kleurt ziet de provincie 
risico’s waarop in haar ogen actie nodig is en waarover de provincie, in aansluiting op het kader IBT, het 
gesprek wil voeren met de gemeente. Voor Dinkelland is dit vanwege de groene kleur op alle domeinen niet aan 
de orde. 
 
Het is van belang om aandacht te hebben voor de verbeterpunten die voor een aantal groene domeinen worden 
genoemd. Wanneer deze verbeterpunten niet of onvoldoende worden opgepakt kan dat het volgende jaar 
leiden tot een oranje kleuring op dat domein. 


