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Toelichting Overijsselse werkwijze totaalbeelden 

 
 

Kleur domeinen  
Per domein zijn de kleuren groen, oranje of rood toegekend. De kleuring heeft een signaalfunctie, en 
is niet bedoeld als ‘goed’ of ‘fout’. Wanneer een domein oranje of rood kleurt, dan betekent dat dat 
de provincie risico’s ziet waarop in haar ogen actie nodig is en waarover de provincie, in aansluiting 
op het beoordelingskader IBT, in gesprek gaat met de gemeente.  
Voor het domein financiën geldt dat GS, in het kader van het provinciale financieel toezicht, de 
gemeenten in december 2021 geïnformeerd hebben of zij in 2022 onder repressief of preventief 
toezicht valt. In het geval van preventief toezicht, is de score op IBT-financiën rood. Bij repressief 
toezicht zijn groen en oranje mogelijk. 
 
Kleur totaalbeeld 
Ook het totaalbeeld zelf heeft een kleur (eindkleur).Uiteraard is een goede uitvoering van taken op 
alle domeinen van belang. Om recht te doen aan de verschillen is ervoor gekozen om bij het bepalen 
van de eindkleur de domeinen verschillend mee te laten wegen: 
 Financiën weegt het zwaarst (gewicht 3), omdat dit doorwerkt op alle gemeentelijke 

beleidsterreinen. 
 Wabo en Wro wegen middelzwaar (gewicht 2 per domein). Wabo, omdat dit de gezondheid en 

veiligheid betreft en dit domein sinds 1 oktober 2012 ook flink is uitgebreid door overdracht van 
de taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Wro, vanwege de grote invloed op de 
leefomgeving en de provinciale belangen die hiermee gemoeid zijn. 

 Informatie- & archiefbeheer, huisvesting statushouders en monumenten wegen het minst zwaar 
(gewicht 1 per domein). 

 
De berekening is als volgt: 

 

Domeinen: Groen Oranje Rood 

Financiën 0 punten 3 punten 6 punten 

Wabo 0 punten 2 punten 4 punten 

Wro 0 punten 2 punten 4 punten 

Archief 0 punten 1 punt 2 punten 

Statushouders 0 punten 1 punt 2 punten 

Monumenten 0 punten 1 punt 2 punten 

 

Laag toezichtegime, 
< 5 punten 

Gemiddeld toezichtregime, 
5 - 9 punten 

Hoog toezichtregime, 
 > 10 punten 

 

 

 


