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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2021.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten om kennis te nemen van het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht
(IBT) 2021 met een totaalscore ‘GROEN’ en met een score ‘GROEN’ op alle individuele toezichtdomeinen.
Toelichting
Het totaalbeeld IBT is opgebouwd uit zes domeinen waarbij de Provincie Overijssel toezichthouder is. Dit zijn
de domeinen financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening),
informatie & archiefbeheer, monumenten en huisvesting statushouders.
De kleur van het totaalbeeld is het gewogen gemiddelde van de verschillende domeinen. De kleur van het
totaalbeeld is dit jaar groen, net als in voorgaande jaren.
Op alle individuele domeinen hebben wij eveneens de kleur groen toegekend gekregen van de Provincie
Overijssel. Voor het domein financiën was vorig jaar nog de kleur oranje toegekend. De provincie geeft de
volgende toelichting op deze wijziging:
Vanaf 2019 was de indicatie voor financieel toezicht 'oranje' en dit werd met name veroorzaakt door
tegenvallende ontwikkelingen in het sociaal domein. De gemeente heeft een reeks concrete
ombuigingsvoorstellen geformuleerd, die zijn beschreven in het uitvoeringsplan sociaal domein. Dit was voor
de provincie aanleiding om de IBT-kleur weer bij te stellen naar 'groen'.
De kleur groen heeft tot gevolg dat het provinciaal toezicht minder intensief is en dat de provincie als
toezichthouder op afstand blijft.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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