Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2020 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2019
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Toelichting bij integraal overzicht IBT
Interbestuurlijk toezicht (IBT)
De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die
domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Dit is een integraal
overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2019, voor zover het
generiek IBT betreft *.
Uitgaan van oordeel provincie
Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten.
Behandeling van meldingen en signalen
De door de provincie ontvangen meldingen en signalen over de uitvoering van wet- en regelgeving zijn op adequate wijze opgepakt en afgehandeld.
Waar nodig zijn deze ook meegewogen in de beoordeling.
Symbolen met kleuren staan voor mate waarin is voldaan aan eisen wet- en regelgeving en voor vereiste intensiteit van toezicht
De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in het integraal overzicht IBT staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein heeft
voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving en voor de vereiste intensiteit van toezicht.

•

•

•

•

Groen : goed; de gemeente heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende toezichtdomein; lage intensiteit van toezicht.

Oranje : voldoende; de gemeente heeft nog niet of onvoldoende voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende
toezichtdomein, maar er wordt wel aan gewerkt door de gemeente; gemiddelde intensiteit van toezicht.

Rood

: onvoldoende; de gemeente heeft niet voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende toezichtdomein; hoge intensiteit van
toezicht.

Blanco: als een cel in het overzicht blanco is gelaten, betekent dit dat de provinciale toezichthouder geen afgewogen oordeel heeft kunnen vellen
omdat de betreffende gemeente de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, niet tijdig en/of niet volledig heeft aangeleverd
bij de provincie; zie hiervoor ook de bijgevoegde tabel over de mate van het tijdig en/of volledig aanleveren van de informatie.

Toelichting bij oordeel ‘oranje’, ‘rood’ of bij blanco cel
Als de provinciale toezichthouder het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ geeft aan een gemeente op een bepaald toezichtdomein volgt hierna een korte toelichting daarop.
Daarbij wordt waar nodig ook aangegeven welke sectorale interventie heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Ook vindt een korte toelichting plaats als een cel blanco is.
Alleen als daartoe aanleiding is, wordt ook een toelichting gegeven bij het oordeel ‘groen’. In het geval het oordeel van de sectorale provinciale toezichthouder (sterk)
afwijkt van het oordeel van een gemeente zelf, zoals weergegeven in de in de Jaarstukken van de gemeente opgenomen zelfevaluatie IBT, wordt dit ook vermeld in
de toelichting hierna.
NB. Toelichting bij toezichtdomein Huisvesting statushouders:
Alvast in lijn met het Uitvoeringsprogramma IBT 2020, worden gemeenten die hun taakstelling niet hebben gehaald – vanwege een tekort aan te huisvesten
statushouders ten opzichte van hun taakstelling – op groen gezet. Er is hier immers geen sprake van een daadwerkelijk probleem: er zijn eenvoudigweg te weinig te
huisvesten mensen die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kon toewijzen aan gemeenten.
NB. Bij de beoordeling van de zorg voor de archieven is voor het eerst maatwerk op basis van een risicogerichte aanpak toegepast. Wanneer het oordeel daarover
“voldoende” is wordt alleen een toelichting gegeven als de gemeente zichzelf anders ziet, omdat de opzet impliceert dat mogelijke problemen al worden aangepakt.
Gemeente

Toezichtdomein waarop
gemeente het oordeel
‘oranje’ of ‘rood’ krijgt of
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Toelichting

(Met tussen haakjes G (= groen),
O (= oranje) of R (= rood) voor
beoordelingskleur of B (=blanco)
voor blanco cel)

Aa en Hunze
Coevorden
De Wolden
Emmen

Archief (O)
Omgevingsrecht (O)
Omgevingsrecht (O)
Omgevingsrecht (B)

Emmen
Hoogeveen
Midden-Drenthe

Archief (O)
Omgevingsrecht (O)
Omgevingsrecht (B)

Algemeen

Omgevingsrecht

De gemeente beoordeelt zichzelf als goed, maar heeft een plan van aanpak niet tijdig kunnen opleveren.
Oranje, er is namelijk nog geen verslag over 2019 toegezonden. (Toezegging na: 23 september 2020.)
Oranje, er is namelijk geen verslag over 2019 toegezonden.
Geen beoordeling: conceptprogramma 2019, geen zelfevaluatie 2019 en te laat VTH-verslag 2019. (Op 24
september 2020.)
De gemeente beoordeelt zichtzelf weliswaar als slecht, maar onderneemt toch wel actie.
Oranje, er is namelijk geen verslag over 2019 toegezonden.
Geen beoordeling. Geen stukken over 2019 ontvangen. Toelichting door gemeente: externe VTH-doorlichting
en bezig met verbeterprogramma. (Actie ondernomen: het VTH-programma 2020 is wel toegezonden.)
Enkele gemeenten hebben op hun verzoek in verband met de coronacrisis een langere termijn gekregen om
hun gegevens aan te leveren (tot 1 september 2020). Een tweetal gemeenten heeft toezeggingen gedaan
qua aanleveren van de VTH-jaarverslagen 2019. Dit zijn Emmen en Coevorden.
Hoogeveen heeft bestuursproblemen gehad en dit heeft effect op agendering van en besluitvorming over
formele stukken.

* Wat betreft het toezichtdomein Financiën geldt, gezien het specifiek toezicht, een eigenstandig traject. Bovendien richt het financieel toezicht zich op andere beoordelingsperiodes dan de overige
toezichtdomeinen. Dit toezichtdomein is daarom niet opgenomen in dit integraal overzicht IBT.

Tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement
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Toelichting bij tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement
Symbolen met kleuren staan voor mate waarin de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig is aangeleverd door de
betreffende gemeente
De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in de tabel staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein de vereiste informatie,
conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig heeft aangeleverd bij de provincie.

•

•

•

Groen : goed; de gemeente heeft de vereiste informatie tijdig en volledig aangeleverd.

Oranje : voldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet tijdig en/of niet volledig aangeleverd.

Rood

: onvoldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet aangeleverd vóór de beoordeling.

** Voor het toezichtdomein Archief is de tweede tabel irrelevant vanwege het maatwerk. Het maatwerk betekent dat de snelheid per gemeente kan verschillen.
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