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Betreft: Rapportage Intergemeentelijk Toezicht over 2016 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De provincie Zuid-Holland gaat als interbestuurlijk toezichthouder na of gemeenten hun taken op het 
ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. Van belang hierbij is dat de horizontale 
verantwoording van het college van burgemeester en wethouders aan de raad en de controle van de 
raad op het college goed functioneren.    
Bijgaand treft u ter kennisname de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2016 van de provincie Zuid-
Holland aan met de resultaten van het interbestuurlijk toezicht door de provincie op 60 Zuid-
Hollandse gemeenten. Tevens is een actueel overzicht van de staat van Albrandswaard als bijlage 
opgenomen. 
 
KERNBOODSCHAP 
In het kader van Intergemeentelijk Toezicht zijn over 2016 door de provincie op een viertal 
onderdelen verbeterpunten geconstateerd. Albrandswaard is er in de loop van 2017 in geslaagd om 
3 van deze knelpunten op te lossen. Op het gebied van archief- en informatiebeheer zijn wij nog met 
verbeteringen bezig.  
 
CONSEQUENTIES 
De aanbevelingen uit het rapport van de provincie Zuid-Holland zullen wij meenemen bij de al lopende 
verbeterprocessen. Omdat Albrandswaard over de hele linie genomen, bij minder dan 6 domeinen 
oranje of rood scoort is de verwachting dat de provincie geen aanleiding ziet om op ambtelijk niveau in 
overleg te treden met de organisatie van Albrandswaard. Ook wordt gezien de huidige score geen 
afzonderlijk bestuurlijk overleg van de provincie verwacht. 
 
VERVOLG 
De verbeterprocessen blijven daar waar nodig van kracht. Concerncontrol voert in januari 2018 
opnieuw gesprekken met de verschillende domeinen in de organisatie. Hierbij is de stand van zaken 
per 31 december 2017 bepalend. De resultaten hiervan worden in februari 2018 ter goedkeuring 
aangeboden aan de provincie. Vervolgens zullen deze resultaten onderdeel uitmaken van de 
jaarrekening 2017.  
 
 



BIJLAGEN 
1. De rapportage Intergemeentelijk Toezicht 2016. (nr. 1290673)    
2. De actuele stand van zaken met betrekking tot de verschillende domeinen. (nr. 1290677) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 























































































RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT ALBRANDSWAARD
Jaarrekening 2016 Stand per 1 november 2017

Financiën Groen / Oranje / 
Rood

Groen / Oranje / 
Rood

Er is structureel en reëel 
begrotingsevenwicht

Is er reden voor extra aandacht?

Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

De gemeente voldoet aan de in de Wet 
ruimtelijke ordening opgenomen 
verplichtingen inzake 
bestemmingsplannen, 
beheersverordeningen en structuurvisies 

Is er reden voor extra aandacht?

Omgevingsrecht 
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen

De gemeente beschikt over een 
vastgestelde Verordening VTH

Is er reden voor extra aandacht?

Monumentenzorg Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

De gemeente beschikt over een 
deskundige adviescommissie m.b.t. de 
(rijks)monumenten

Is er reden voor extra aandacht?

Archief- en informatiebeheer Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

Het archief- en informatiebeheer zijn op 
orde 

Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting Vergunninghouders Groen/Oranje/Rood Groen/Oranje/Rood

Gevraagde informatie Stand van 
zaken Gevraagde informatie Stand van 

zaken 

Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar. 25 Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar. 40
Fase interventieladder op 1 januari Informatie 

opvragen en Fase interventieladder op 1 januari informatie
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar. 30 Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 19
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders. 26 In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 42
Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar. 29 Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar. 17
Fase interventieladder op 1 juli Informatie 

opvragen en Fase interventieladder op 1 juli informatie
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar. 35 Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 15
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders. 24 In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 32
Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar. 40 Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar. 0
Fase interventieladder op 31 december Informatie 

opvragen en Fase interventieladder op 31 december n.v.t.

Is er reden voor extra aandacht?  Ja, dit onderwerp krijgt binnen de organisatie extra aandacht. 

TOELICHTING

De jaren 2017 en 2018 sluiten met een klein structureel nadeel, omdat de incidentele baten hoger 
zijn dan de incidentele lasten. 

Er is geen extra aandacht nodig. Het evenwicht ontstaat in de meerjarenraming.

TOELICHTING

De gemeente Albrandswaard heeft een vastgestelde Toekomstvisie  en  Structuurvisie. In Albrandswaard 
is het hele gebied van de gemeente al voorzien van een digitaal uitwisselbare planregeling, met 
uitzondering van de gronden Rhoonse en Carnisse Grienden. Daar komt verandering in. Het 
bestemmingsplan Rhoonse en Carnisse Grienden zal in procedure worden gebracht en de planning is dat 
dit plan in 2e kwartaal 2017 aan de raad van de gemeente Albrandswaard ter vaststelling kan worden 
aangeboden. 

De verordening VTH is op 23 mei 2016 vastgesteld in de gemeenteraad.

Er is geen reden voor extra aandacht.

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

De advisering m.b.t. (rijks)monumenten is ondergebracht bij de Stichting Dorp, Stad en Land. De 
benodigde expertise is in deze monumentencommissie aanwezig.

TOELICHTING

Er is volledig en tijdig voldaan aan de 
halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

eventuele toelichting

De fase interventieladder op 31 december is (nog) niet zeker. De Provincie moet dit nog schriftelijk 
bevestigen.

Groen/Oranje/Rood

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

In 2015 heeft het Stadsarchief Rotterdam een archiefinspectie uitgevoerd. Naar aanleiding van het 
rapport is een plan van aanpak opgesteld. Veel punten van dit plan worden op dit moment opgepakt. De 
nieuwe archiefinspectie zal begin 2017 plaatsvinden.

TOELICHTING

Ja, er moet tijd en budget vrij gemaakt worden voor het oppakken van de punten uit het plan van aanpak.

TOELICHTING 

Met de vaststelling van de begroting 2018 en het inzicht en doorrekening van het 
meerjarensperspectief 2019-2021 zien we een duidelijke verbetering in het 
structurele/reële begrotingsevenwicht van Albrandswaard ontstaan. Vooral 
meerjarig zien we ruimte ontstaan om dividendinkomsten af te ramen en structureel 
te gaan "sparen" door stortingen in de Algemene Reserve om onze reservepositie 
te versterken.

Er is geen extra aandacht nodig; we blijven uiteraard wel erg voorzichtig met 
toekomstige structurele uitgaven.

TOELICHTING

De gemeente Albrandswaard heeft een vastgestelde Toekomstvisie  en  Structuurvisie. 
De raad heeft 20 november 2017 het plan "De Grienden" vastgesteld. Met dit besluit is 
de actualisatie en digitalisatie van plangronden Albrandswaard afgerond.  Dan is  het 
hele gebied van de gemeente voorzien van een digitaal uitwisselbare planregeling 
(DURP-proof)

Er is geen reden voor extra aandacht.

Groen/Oranje/Rood TOELICHTING

De verordening VTH is op 23 mei 2016 vastgesteld in de gemeenteraad.

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

De advisering m.b.t. (rijks)monumenten is ondergebracht bij de Stichting Dorp, Stad en 
Land. De benodigde expertise is in deze monumentencommissie aanwezig.

Er is geen reden voor extra aandacht.

TOELICHTING

In 2017 heeft het Stadsarchief Rotterdam een archiefinspectie uitgevoerd. Naar 
aanleiding van het rapport is een plan van aanpak opgesteld. Het controle rapport wordt 
na behandeling in de BAR-directie (in december 2017) toegezonden aan de Provincie. 
De punten in het plan waren al opgepakt of worden momenteel opgepakt. De nieuwe 
archiefinspectie is in 2019.

 Ja, dit onderwerp krijgt binnen de organisatie extra aandacht. 

Er is continu extra aandacht voor dit onderwerp.   

TOELICHTING

De taakstelling is gehaald.

eventuele toelichting
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