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Geachte voorzitter/leden,

Hierbijtreft u ter informatie aan het Jaarverslag 2019 interbestuurlijk toezicht (lBT)
voor werkzaamheden die vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Het verslag bevat enkele conclusies en aanbevelingen voor de desbetref-
fende gemeenten op het werkgebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(\fÏH) Voor het waterschap zijn geen verbeterpunten opgenomen. De toetsing in het
kader van IBT liet namelijk een positief beeld zien.

Op basis van onze bevindingen concluderen wij in algemene zin dat:
- de meerderheid van de gemeenten volgens een nieuw vergunningenbeleid werkt.

Enkele gemeenten dienden dit in 2019 nog te actualiseren;
- de kwaliteit van het programmatisch werken bij gemeenten in relatie tot de Regio-

nale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) op een hoger niveau moet worden getild.
Hiervoor is vereist dat de gemeenten een aantal zaken bepalen en vaststellen, en
wel:

o concrete en realistische doelen
o prioriteiten op basis van een actueel bedrijvenbestand
o een actuele risicoanalyse

- de verslaglegging van de WH-kerntaken bij diverse gemeenten kwalitatief gezien
informatiever en diepgaander dient te worden vormgegeven. Dit met het oog op
evaluatie en verbetering;

- de scores bij de uitvoering en (RUD-)verslaglegging van de diverse specifieke
milieuprojecten over het algemeen zeer positief zijn;

- de uitvoering van het IBT-informatiearrangement in Drenthe bij enkele ge-

meenten stagneert. Hierdoor is het onmogelijk om van deze gemeenten een ade-
quaat beeld te vormen van de WH-uitvoering in 2019.
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Met het oog op bovenstaande conclusies en de aankomende wettelijke ontwikkelingen
is het advies aan de gemeenten om:
- de beleidscyclus van gemeenten als opdrachtgever en RUD als opdrachtnemer

beter op elkaar te laten aansluiten en de monitoring ten behoeve van de verslag-
legging te verbeteren;

- de gemeenteraad meer in positie te brengen, onder andere door meer prioriteit te
geven aan het tijdig opstellen en in de raad brengen van programma's en ver-
slaglegging;

- te blijven investeren aan de voorkant van het WH-proces. Door goed vergun-
ningenbeleid en een goede uitvoering ervan (actualisatieslag van dossiers/inrich-
tingenbestand) kunnen veel knelpunten en klachten met betrekking tot toezicht
en handhaving mogelijk worden voorkomen;

- de gemeentelijke handhavingsdoelen meer te concretiseren (SMART maken) op

basis van een actuele risico-analyse. Met concrete doelen kunnen transparantere
resultaten worden getoond.

Met een aantal gemeenten zijn al afspraken gemaakt over het tijdig aanleveren van de
gevraagde informatie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

Bijlage Jaarverslag IBT 2019 Wabo
md/coll.
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Samenvatting

De provincie Drenthe heeft een toezichthoudende taak op medebewindstaken van de 12 Drentse ge-
meenten, de waterschappen in Drenthe en gemeenschappelijke regelingen in Drenthe. Dit is interbe-
stuurlijk toezicht (korfweg: I BT).

ln dit jaarverslag staan de bevindingen over dit toezicht in 2019 centraal voor wat betreft naleving van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Meer specifiek gaat het grotendeels om de on-
derdelen "vergunningen, toezicht en handhaving". Dit jaarverslag wordt gepresenteerd aan de Drentse
gemeenten en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de andere waterschappen ligt het pri-
maat van het toezicht wat betreft Omgevingsrecht bij de provincies Groningen en Overijssel.

lnterbestuurlijk toezicht kijkt op gemeenteniveau vooral naar de procescriteria volgens de 'BlG-
8' beleidscyclus (schematisch weergegeven op bladzijde 4). ln dit jaarverslag zijn per onderdeelvan
deze beleidscyclus enkele bevindingen gedaan en conclusies geformuleerd. Deze zijn onder andere
gebasseerd op een zelfevaluatie van de gemeenten. Daarnaast is gebruik gemaakt van jaarverslagen,

uitvoeringsprogramma's en beleidskaders.
ln dit jaarverslag zijn per gemeente, indien nodig, concrete verbeterpunten en aanbevelingen opgeno-
men.

Op basis van de bevindingen is in het algemeen geconcludeerd dat:
- De meerderheid van de gemeenten volgens een nieuw vergunningenbeleid werkt. Enkele ge-

meenten dienen dit in 2019 nog te actualiseren.
- De kwaliteit van het programmatisch werken bij gemeenten in relatie tot de Regionale Uitvoerings-

dienst Drenthe (RUD) op een hoger niveau moet worden getild. Hiervoor is vereist dat de ge-
meenten een aantal zaken bepalen en vaststellen, en wel:

o concrete en realistische doelen;
o prioriteiten op basis van een actueel bedrijvenbestand;
o een actuele risico-analyse.

- De verslaglegging van de WH-kerntaken bij diverse gemeenten kwalitatief gezien informatiever
en diepgaander dient te worden vormgegeven. Dit met het oog op evaluatie en verbetering.

- De scores bij de uitvoering en (RUD)verslaglegging van de diverse specifieke milieuprojecten over
het algemeen zeer positief zijn.

- De uituoering van het IBT-informatiearrangement in Drenthe bij enkele gemeenten stagneert. Hier-
door is het onmogelijk om van deze gemeenten een adequaat beeld te vormen van de WH-
uitvoering in 2019.

Met het oog op bovenstaande conclusies en de aankomende wettelijke ontwikkelingen is het advies
aan de gemeenten om:

- De beleidscyclus van gemeenten als opdrachtgever en RUD als opdrachtnemer beter op elkaar te
laten aansluiten en de monitoring ten behoeve van de verslaglegging te verbeteren.

- De gemeenteraad meer in positie te brengen, o.a. door meer prioriteit te geven aan het tijdig op-
stellen en in de raad brengen van programma's en verslaglegging.

- Te blijven investeren aan de voorkant van het WH-proces. Door goed vergunningenbeleid en een
goede uitvoering ervan (actualisatieslag van dossiers/inrichtingenbestand), kunnen veel knelpun-
ten en klachten m.b.t. toezicht en handhaving mogelijk worden voorkomen.
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Doeljaarverslag 2019

De reden waarom dit jaarverslag wordt gemaakt is meerledig. Naast een wettelijke taak biedt het ge-
meenten inzicht in de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van hun WH-taken. Tegelijkertijd zien
gemeenten hoe zij staan ten opzichte van andere gemeenten en geeft het aanbevelingen voor verbe-
terpunten (als onderdeelvan de BIG-8). Tenslotte geeft het jaarverslag inzicht in de huidige ontwikke-
lingen en trends die spelen op deze terreinen. Het concept-jaarverslag is voorgelegd aan gemeenten

en waterschap. De positieve reacties gaven verder geen aanleiding tot aanpassing van het jaarver-

slag.

U itgan gspu nt kwal iteitsverorden i n g : toezicht raad staat centraa l.

Het provinciaal interbestuurlijk toezicht gaat uit van horizontale verantwoording (door het college
van Burgemeester en Wethouders richting de raad) en van soberheid, afstand en vertrouwen.
Kort gezegd betekent dit dat primair het toezicht door de raad dient te worden uitgevoerd. De provin-

cie als toezichthouder staat op afstand en gaat in eerste instantie uit van een goede taakuitvoering
door de gemeente.

Doordat alle gemeenten een kwaliteitsverordening hebben vastgesteld is er op papier een borging
voor een kwaliteitsimpuls van de WH{aakuitvoering.

IBT gebaseerd op systeem en incidenten
Het interbestuurlijk toezicht Wabo /Bouw- en Woningtoezicht (BWT/RO wordt binnen de provincie op

een tweetal manieren ingestoken. Ten eerste is er het structurele systematisch lBT, gebaseerd op in-

formatiearrangementen en afspraken met gemeenten. Daarnaast is er IBT gebaseerd op klachten,
signalen en incidenten.

Zelfevaluatie door middel van een vernieuwde vragenlijst
Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de eisen die vanuit het IBT worden gesteld.

ln de zogenaamde informatiearrangementen is vastgelegd dat iedere gemeente voor een bepaalde
datum een aantal documenten bij de provincie aanlevert. Het gaat het dan om het WH-jaarverslag,
het WH-programma en een zelfevaluatie waarop de gemeente "zichzelf scoort" aan de hand van lan-

delijk opgestelde criteria. Deze vragenlijst is geactualiseerd en meer afgestemd op de onderdelen van
de BIG-8. Met als uitgangspunt de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) is ervoor gekozen de
verbeterpunten vanuit de zelfevaluatie, het programma en het verslag centraal te stellen.

Leeswijzer
Zoals hiervoor vermeld bestaat het IBT uit een tweetal verschillende activiteiten. Hoofdstuk 2 behan-
delt de bevindingen, analyses en trends binnen het systematisch lBT. Hoofdstuk 3 gaat in op klach-
tenafhandeling en het incidententoezicht. ln hoofdstuk 4 worden per gemeente enkele
verbeter- en aandachtspunten genoemd. Het laatste hoofdstuk kijkt via het uitvoeren van een audit en

thema-onderzoeken vooru it naar 202012021 .
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De ruime meerderheid van de gemeenten geeft aan dat er beleid op het gebied van vergun-
ningverlening is vastgesteld. Twee gemeenten hebben nog geen nieuw vergunningenbeleid
vastgesteld.
Actieve en periodieke verzoeken blijven nodig om de zelfevaluatie op tijd aangeleverd te krij-
gen ondanks de afspraken in het kader van het informatiearrangement.
ln 2019 zal het IBT deze afspraken wederom actief monitoren. Bij twee gemeenten wordt ver-
scherpt toezicht op dit punt toegepast.

Beeld van de jaarverslagen

De VTH verslagen ztjn een belangrijk onderdeel van het sluitend maken van de beleidscyclus. Voor
het bíjstellen van beleid, het opnieuw stellen van prioriteiten en het maken van een goede verantwoor-
ding is een jaarverslag van grote relevantie.
Meer praktisch gaat het ook om te checken of de resultaten zijn behaald en wat er feitelijk op WH-
gebied is aangetroffen. Dit is het volgende beeld:

Tien gemeenten en het waterschap hebben een jaarverslag opgesteld en toegezonden.
Twee gemeenten hebben geen jaarverslag toegezonden.
De meeste jaarverslagen voldoen aan de gestelde criteria echter de doelstellingen en de mate
van realisatie zijn niet altijd even duidelijk geformuleerd.
Een aantaljaarverslagen geeft een te beperkt inzicht in de handhavingsresultaten.
ln deze gevallen is het vooral een beperkt kwantitatief beeld en geen kwalitatief beeld.
De kwantitatieve resultaten van de WH-kerntaken controle en handhaving blijven achter op de
jaarplanning.

Bij de adviestaken en pro1ecten wordt een uitgebreidere verantwoording door de RUD gegeven.
Hierbij wordt de planning doorgaans wel gehaald.
Diverse gemeenten geven aan dat door jarenlange prioritering de bodem van de uitvoering van
het bouw- en woningtoezicht (BVW) is bereikt. Twee gemeenten geven aan dat er een structurele
uitbreiding van fte's komt zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Beeld van de VTH-programma's 2019

De WH-programma's 2019 zijn beoordeeld omdat ze een belangrijke schakel vormen in de beleidscy-
clus. Hierbij is het van belang een duidelijke relatie te leggen tussen de risicoanalyse, de prioriteiten,
de doelen, de concrete activiteiten en de noodzakelijke middelen.
De RUD heeft in opdracht van de gemeenten in 2019 een groot deel van de vergunningverlening, toe-
zicht en handhaving op Wabo-gebied uitgevoerd. Echter de gemeenten voeren zelf ook milieutaken
uit.

Met betrekking tot de WH-programmering 2019 zijn enkele bevindingen weergegeven:

Elf gemeenten en het waterschap hebben een (concept)programma opgesteld en toegezonden.
Van één gemeente ontbreekt het programma. De reden is dat deze gemeente bezig was met een
externe doorlichting en het opstellen van een verbeterprogramma.
De meerderheid van de gemeenten heeft een WH-breed c.q. integraal uitvoeringsprogramma
opgesteld waarvan een onderdeel door de RUD wordt uitgevoerd.
Enkele gemeenten hebben twee afzonderlijke programma's opgesteld.
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3 IBT op basis van incidenten

De provincie heeft als interbestuurlijk toezichthouder de taak om klachten en signalen door inwoners
over gemeenten (hoe zij haar wettelijke medebewindstaak uitvoert op een van de toezichtsdomeinen
van de provincie) en waterschappen af te handelen. Specifiek betreft dit de afhandeling van klachten
over en verzoeken tot handhaving van inwoners en bedrijven richting gemeenten. Deze klachten over
handelen of nalaten om te handelen kunnen maatschappelijke en/of bestuurlijke risico's opleveren.
Nader onderzoek is dan ook nodig. Ook signalen van externe toezichthouders, media en pers, onder-
zoeken van rekenkamers of gemeentelijke/nationale ombudsman kunnen aanleiding geven tot een

nader onderzoek.

Stroomschema
Op basis van een stroomschema worden klachten en signalen als volgt behandeld

Heeft de klager zelf alwldoende
acte ondernomen om de klacht op
te lossen? 

,u

We delen de idager nne dat lElï in
atwachting van de juridiscfte

aÍhandeling geen rol speelt.

Gael de klechl wsr delmkuitvoerirB ven
gen van & tesloezidrloobloden dmr Ëen
loa{álÈ defpldr tÍo0ellikwd doffïêfi4feen nar ë€n 6ndÊí

ld(et Hnmn d bulÈr de Sovlnetê.

gsen rd Yos IBT

We hebsn & klageÍ írc!tils ên
zuggedie*

ls er sprake va
procedures?

n scfiejuridi Vlê nenen de klacnt in

behandeling'

Bij de behandeling van een klaát
kilken we vre brnnen de provinoe

ock daannee te maken kan
hebben. We inforneren die
collega's dan.

Verder doen we aan hoor en
wedeÊoor Datnil xeggen datue
contact opnemen rnet klager voor
verduidelijking en ÍïEt gemeente of
waterschap om hun wrsie van het

wrhaal tÊ vemen€n. ln alle

'\á{'hdtotrt$!f,bi.{ &qrfigrnellFldr ag
dÍ rcr gÍro.'lan heeÍ bb lÈctacfi dt eaÍ orÍ
earÍ so. slghd d oí slrg.:oÍdl.rd oÍ
lrraÍ !ro{f íloírLaaóSr tclrrdi.
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4 Verbeterpunten voor gemeenten

ln dit hoofdstuk zijn (indien noodzakelijk) per gemeente concrete verbeterpunten op basis van de wer-
king van de BIG-8 en de verstrekte gegevens in de vorm programma, verslag en zelfevaluatie gefor-
muleerd.

Gemeente Verbeter- en aandachtspunten
Aa en Hunze

Assen

Borger-

Odoorn

Coevorden

De Wolden

Emmen

Hoogeveen

Midden-Dren-

the

Meppel

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

Verbeterpunten:

Verbeterpunten:

Aandachtspunt:
Verbeterpunten:

Verbeterpunten:

Aandachtspunt:

Verbeterpunten: geen

Aandachtspunt: tijdig toezenden van de vastgestelde |BT-stukken (aarverslag)

geen fiaarverslag geeft goed inzicht)

opstellen van risico-analyse, formuleren en realisatie doelen (vergunningen)

vaststellen van vergunningenbeleid

opstellen en tijdigheid lBT-stukken (programma WH)
opstellen plan van aanpak aanbevelingen audit (4è kwartaal)
opstellen, vaststellen en tijdigheid IBT-stukken
vaststellen indicatoren voor meten van doelstellingen
hulpmiddelen ten behoeve van realisatie van uitvoeringsprogramma
tijdige vaststelling I BT-stukken
WH-doelrealisatie

Verbeterpunten: tijdig opstellen en tijdige toezending van IBT-stukken (geen beoordeling)
opnemen van aanbevelingen audit in werkprocessen (borgen)

uitvoeren van verbeterplan (ambtelijke afspraken)
Verbeterpunten: tijdige vaststeling IBT-stukken
Aandachtspunt: WH -doelrealisatie
Verbeterpunten: opstellen en tijdigheid IBT-stukken (geen beoordeling)
Aandachtspunt: uitvoeren van de actiepunten uit het beleidsplan "Samen voorbereid de

toekomst tegemoet"
Verbeterpunten: geen

Aandachtspunt: risico's niet geheel in beeld bij afi,vijkende WH-uitvoeringsprogramma

Verbeterpunten

Aandachtspunt:

Verbeterpunten

Aandachtspunt:

Verbeterpunten

Aandachtspunt:

geen (goed voorbeeld voor meerjarig programma (2 jaaD)

WH-beleid doorvertalen in werkprocessen en procedures (actualisatie
volgt)
geen

WH -beleid doorvertalen in werkprocessen en procedures (actualisatie

volgt)
tijdige vaststelling en toezending IBT-stukken
volledigheid WH-beleid realiseren

Aanbevelingen aan gemeenten m.b.t. de RUD:
. Actualiseer het WH-inrichtingenbestand (breng de dossiers op orde);
. Breng de WH-planning en - productie in overeenstemming met elkaar

Deze aanbeveling voor de RUD Drenthe zal door de gezamenlijke gemeenten als opdrachtgevers op-
gepakt moeten worden.

11



5.4 Zelfevaluatie 2.1 (thema brandveiligheid zorginstellingen)

De nieuwe vragenlijst, de zogenaamde'Wabo zelfevaluatie' is aangepast en vervolgens aan de ge-
meenten toegezonden. Deze vragenlijst is door de gemeenten inhoudelijk goed ontvangen en in het
algemeen goed ingevuld. ln 2020 zal de vragenlijst worden aangepast waarbij ook het thema 'brand-
veiligheid van zorginstellingen' wordt meegenomen.

5.5 Afstemming IBT op waterschappen door Overijssel en Drenthe

ln 2018 is tussen de provincies Overijsselen Drenthe afstemming gezocht in de wijze van toezicht op
de waterschappen. Het toezicht op de verschillende waterschappen - met water binnen Drenthe -

wordt nu op een vergelijkbare wijze uitgevoerd. Hierover zi5n in 2018 werkafspraken gemaakt. Tevens
is een nieuw zelfevaluatieformulier voor de waterschappen opgesteld. ln 2019 is gebleken dat de
werkafspraken goed lopen. ln 2020 zal ook nader afstemming met de provincie Groningen plaatsvin-
den.

5.6 Agenda van de toekomst van het interbestuurlijk toezicht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het lnterprovinciaal Overleg (lPO) en de ministe-
ries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn bezig met het moderner vormge-
ven van het IBT en praten daarom over de volgende hoofdlijnen die in de doorontwikkeling van het
toezicht een plek moeten krijgen.

Deze hoofdlijnen zijn:
e Versterken en verbinden horizontale controle en verticaaltoezicht: raad beter in positie. Beter

voeren van een dialoog: hierdoor een positieve bijdrage aan toezicht mogelijk?
r Beter leren via toezicht: komen tot benchmarks?
o Uniformeren uitvoering toezicht: bepalen van diverse toezichtdomeinenMet digitale overheid.
r Toezichthouder richt zich op gedeelde risico's: bepalen van risico's en hierop inzetten.

Afgelopen jaar zrln er op landelijk niveau enkele werkgroepen gestart die nadere invulling van de di-
verse ondenarerpen moeten geven. Ook vanuit het IBT van de provincie Drenthe zal in 2020 worden
deelgenomen aan deze bijeenkomsten.
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lnzicht in risico's als uiwoering

afwijkt van beleid/ambitie

Heeft de gemeente inzichtelijk gemaakt welke risico's zij loopt als zij in

de uitvoering afwijkt van het voorgenomen beleid en programma?
nvt ja nee Ja Ja deels ja deels deels Ja
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ja
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Hulpvraag:

Zijn het beleid en de strategieën doorvertaald in werkprocessen, procedu-

res, werkinstructies of informatieprotocollen?

Worden de werlcaamheden conform deze documenten uitgevoerd?

Heeft de gemeente (geautomatiseerde) hulpmiddelen om het uiwoe-

ringsprogramma te realiseren?

Heeft de gemeente (meetbaíe) indicatoren benoemd om de uiwoering te

monitoren?

Heeft de gemeente inzicht in de voortgang van de uiwoering?

Heeft de gemeente inzicht in eventuele risico's bij afwijkende uiwoering?

ls het Wabobrede jaarverslag vastgesteld door het college voor l april?

ls deze aan de gemeenteraad aangeboden?

Heeft de gemeente een oordeel gegeven over de verzamelde informatie

en de bijbehorende resultaten?

ls het uiiloeringsprogramma in de loop van het jaar gewijzigd? Zo ja, is dit
formeel vastgesteld?

ls inzicht gegeven of de vezamelde informatie geleid heeft tot nieuw be-

leid?

Onderwerp:
Werkprocessen en informatie-

protocollen

Hulpmiddelen

lndicatoren

Voortgang uitvoering

Afwijkende uitvoering

ïjdige vaststelling jaarverslag

Eeoordeling verzamelde infor-

matie

Eventuele wijziging in pro-

gramma

Eventu€le wuziging in beleid

Big-8
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