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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2022. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten kennis te nemen van het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 
2022 met een totaalscore ‘GROEN’ en met een score ‘GROEN’ op alle individuele toezichtdomeinen m.u.v. 
Wabo (= score 'ORANJE'). 
 
Toelichting 
 
Scores totaalbeeld IBT 
 
Het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht (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, erfgoed 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. De kleur 'groen' heeft tot gevolg dat het provinciaal 
toezicht minder intensief is en dat de provincie als toezichthouder op afstand blijft. 
 
Op alle individuele domeinen, m.u.v. het domein Wabo, hebben wij eveneens de kleur 'groen' toegekend 
gekregen van de Provincie Overijssel. 
 
Domein Wabo 
 
Voor Wabo is de score 'oranje' terwijl deze vorig jaar nog 'groen' was. De toelichting van de provincie op de 
gewijzigde score bij Wabo is: 
 
"Noaberkracht is op dit domein minimaal met de verbeterpunten uit het beeld 2021 aan de slag gegaan. Een 
belangrijk verbeterpunt van de afgelopen jaren is het actualiseren van het beleid voor de thuistaken. Dit is 
nog niet afgerond. Hierdoor is er een onvolledige sluitende beleids- en uitvoeringscyclus." 
 
Sinds 2018 heeft Noaberkracht als doel Vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid (VTH-beleid) 
voor de thuistaken op te stellen die aansluit op de Omgevingswet. Doordat de Omgevingswet steeds werd 
uitgesteld is door Noaberkracht ook het VTH-beleid steeds uitgesteld. Eerdere jaren was hier vanuit de 

 



provincie begrip voor. 
 
Momenteel wordt er door Noaberkracht gewerkt aan VTH-beleid voor de thuistaken door een startdocument 
en een plan van aanpak op te stellen. Het VTH-beleid zal aansluiten op de Omgevingswet, nu de Minister 
het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet (= 1 januari 2023), 
heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.   
 
De overige verbeterpunten voor Wabo zullen zoals gebruikelijk door Noaberkracht opgepakt worden.  
 
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. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
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de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


