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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Met deze memo informeren wij u over de op 24 september jl. door het college van 
B&W met de provincie Zuid-Holland gesloten bestuursovereenkomst in het kader 
van het interbestuurlijk toezicht (zie bijlage).  
 
De provincie Zuid-Holland wil, mede gelet op de inwerkingtreding van de Wet 
revitalisering generiek toezicht per 1 oktober 2012, invulling geven aan het 
interbestuurlijk toezicht.  
 
Het betreft concreet de verstrekking van informatie aan de provincie Zuid-Holland 
over de wettelijke taakbehartiging door de gemeente op een aantal domeinen: 
financiën, ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht, 
externe veiligheid en archief- en informatiebeheer. In de bestuursovereenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de wijze van aanlevering van de informatie door de 
gemeente en over de wijze waarop de provincie sober, proportioneel en risicogericht 
invulling geeft aan haar toezichthoudende taak.  
 
In wezen betreft het inhoudelijk geen nieuwe toezichtsinformatie. Ook nu wordt de 
gevraagde Informatie op de betreffende beleidsterreinen in de loop van een jaar op 
aanvraag beschikbaar gesteld. Het verschil is dat, voor het eerst per 1 juli 2014, de 
gemeente de informatie over de beleidsterreinen gelijktijdig en daarmee meer 
gestructureerd met de reguliere jaarrekening aan de provincie Zuid-Holland zal 
toezenden conform het in de overeenkomst in Bijlage B opgenomen model.  
 
Wij zullen jaarlijks een afschrift van onze brief aan het college van GS van de provincie 
Zuid-Holland aan uw raad doen toekomen ten behoeve van de versterking van het 
horizontaal toezicht tussen de raad en het college, passend binnen de uitgangspunten 
van de Wet revitalisering generiek toezicht.  
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

                
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


