
 

 
Agendapunt : 04 
Voorstelnummer : 11-060 
Raadsvergadering : 6 november 2014 
Naam opsteller : Jurjen Hemmen 
Informatie op te vragen bij : Corrie Bel / Jurjen Hemmen 
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman 
Zaaknummer : BB14.00282 
Registratienummer : RAAD140143 
 
Onderwerp: Toezichtsinformatie Interbestuurlijk toezicht 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − De raad neemt kennis van en stemt in met de in de bijlagen verstrekte 

toezichtsinformatie aan de Provincie Noord Holland betreffende: 
− Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
− Veiligheid; 
− Wet Ruimtelijke Ordening 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Door de gemeenten moet jaarlijks voor 15 juli bij de Provincie Noord-Holland informatie 
worden aangeleverd over vier risicogebieden. De risicogebieden zijn: 

• Archiefwet; 
• Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht; 
• Veiligheid; 
• Wet Ruimtelijke Ordening 

 
De stukken van de archiefwet worden in een apart advies aan uw raad aangeboden.  
 
Voor de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht in Noord-Holland is door de 
Provinciale Staten van Noord-Holland de “Verordening systematische toezichtinformatie 
Noord-Holland” vastgesteld op 16 december 2013.  
In de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland is vastgelegd welke 
informatie de provincie jaarlijks van de gemeenten wil ontvangen over een aantal 
medebewindstaken. De informatie die de provincie van de gemeenten wil ontvangen beperkt 
zich tot taken die door het door het Provinciaal bestuur, in het vaststellingbesluit van de 
Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland, als risicovol zijn aangewezen. 
Dit zijn: 

- Archiefwet 
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
- Veiligheid  
- Wet ruimtelijke ordening  

 
Voor het vijfde risicogebied Financiën (financiële toezichtinformatie is opgenomen in de 
Gemeentewet) en het waarborgen van de provinciale belangen verandert er vooralsnog 
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niets. De trajecten blijven gelden zoals die golden voor de inwerkingtreding van de Wet 
revitalisering generiek toezicht. 
De informatie die aan de Provincie Noord-Holland voor 15 juli wordt verstrekt is volgens de 
principes van de Wet revitalisering generiek toezicht altijd dezelfde informatie als die aan de 
Raad wordt verstrekt in het kader van de horizontale verantwoording (duale stelsel). Dit zou 
dus inhouden dat, om aan die eis te voldoen, de betreffende stukken reeds voor het 
zomerreces aan uw Raad hadden moeten worden aangeboden. Gezien het gegeven dat er 
voor drie van de vier onderdelen nog door Provinciale ambtenaren in mei 2014 een overleg 
moest worden vastgelegd met de verantwoordelijken voor het aanleveren van de informatie 
van de gemeente Bergen aan de Provincie was aanlevering aan uw raad voor 15 juli 2014 
niet haalbaar. Met de Provincie is afgesproken dat voor 2014 uw Raad achteraf kan worden 
geïnformeerd over de informatie aan de Provincie in het kader van Interbestuurlijk toezicht. 
Voor 2015 wordt de toezichtinformatie, samen met de aanlevering van de rekening, aan uw 
Raad ter beoordeling aangeboden. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
De raad neemt kennis van en stemt in met de in de bijlagen verstrekte toezichtsinformatie. 
Hiermee wordt aan de “Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland”, 
vastgesteld op 16 december 2013, voldaan. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
In de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland is vastgelegd welke 
informatie de provincie jaarlijks van de gemeenten wil ontvangen over een aantal 
medebewindstaken. De gemeente Bergen heeft, volgens de Verordening systematische 
toezichtsinformatie Noord-Holland, de informatie voor 15 juli 2014 aan de Provincie Noord 
Holland aangeboden. Uw Raad dient nog kennis te nmen van en in te stemmen met de 
verstrekte informatie. 
 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
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Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: Provinvie Noord Holland 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?  
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1. Toezichtsinformatie IBT 2013 
 
 
 
Bergen, 16 september 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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