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Geachte leden van de raad,

Bijdragen aan een goede uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen
en gemeenschappelijke regelingen. Dat is wat de provincie wil bereiken met het
interbestuurlijk toezicht. Op die manier bevordert de provincie het streven naar een gezonde
en veilige leefomgeving voor mens en natuur en de randvoorwaarden daarvoor. Deze
doelstelling is in 2017 expliciet vastgelegd in het Provinciaal Beleid lnterbestuurlijk Toezicht
2018-2021.

Op landelijk niveau is de doorontwikkeling van (interbestuurlijk) toezicht ingezet; dit is ook
vastgelegd in het interbestuurlijk programma (lBP) onder opgave 8, 'goed openbaar bestuur
in een veranderende samenleving'. De ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Financiën, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het
lnterprovinciaal Overleg hebben hiertoe eind 2018 een gezamenlijke agenda opgesteld
waarin beschreven wordt hoe het interbestuurlijk toezicht optimaal kan bijdragen aan het
functioneren van het openbaar bestuur; doel hierbij is om samen maatschappelijke
problemen aan te pakken. De Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht beschrijft
de veranderingen die nodig zijn om vanuit het toezicht beter aan te sluiten bij
maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen.

Zoals eerder aangegeven in onze brief over het IBT 2018 d.d. 15 oktober 2019 zijn de
huidige domeinen waarop de Provincie vanuit haar kerntaken toezicht houdt: het
omgevingsrecht, informatie- en archiefbeheer, financieel toezicht en huisvesting
verblijfsgerechtigde asielzoekers.

Onderstaand informeren wij u over de informatie die aan de Provincie is verstrekt in het
kader van IBT 2019.
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Financirën
. Jaarstukken 2019, inclusief jaarrekening

https ://www. beemster. neUsites/defaulUfi les/Jaarstu kken %2020 1 9. pdf
. Programmabegroting 2019 -2022

https://www.beemster.neUsites/defaulUfiles/Programmabegrolingo/o2o2l19-
2022_0.pdf

. Meerjarenperspectief 2019-
2022 https://www.beemster.net/sites/default/files/Meerjarenperspectiefo/o202019-
20220/o20 def % 2 0 co n ce pt. pd f

lnformatiebeheer
Het provinciale toezicht richt zich op het goed op orde zijn van informatie- en archiefbeheer
bij de lokale overheid. Tegenwoordig gaat dat vooral over digitale informatie en audiovisuele
bronnen zoals geluidsdocumenten, video en fìlm, maar het kan ook gaan om oude of
recente papieren dossiers. De risico's waar de provincie specifiek op let zijn:

. de overgang van een analoge naar een digitale informatiehuishouding

. de informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsvormen

. de toegankelijkheid en openbaarheid van het historisch archief van 20 jaar en ouder

. het digitale beheer, inclusief de beveiliging van archieven op korte en langere termijn

De brief van de provincie met daarin hun oordeel is reeds op 12 augustus 2020 met u
gedeeld:
https://gemeentebestuur.beemster.neUVergaderingen/Gemeenteraad/2020109-
september/19:30/lngekomen-stukken/78-brief-12-augustus-2020-provincie-NH-beoordeling-
I BT-informatie-en-arch iefbeheer-20 1 9-2020. pdf

Het oordeel over de kwaliteit van het documentenbeheer blijft redelijk adequaat omdat een
aantal ontwikkelingen nog niet zijn afgerond. (o.a. generiek vervangingsbesluit en
metadataschema). Welwordt genoemd dat we flinke vooruitgang hebben geboekt.

Hu isvestinq verbliifsoerechtiqden
Elk jaar brengen wij uw raad en de provincie op de hoogte van ontwikkelingen van dat jaar
in de uitvoering van de taakstelling van de huisvesting van verblijfsgerechtigden
(statushouders). ln 2019 heeft de gemeente, ondanks alle inspanningen, de taakstelling niet
volledig kunnen realiseren. Hierover is weliswaar contact met de provincie geweest, maar
een gesprek heeft niet plaatsgevonden.

Omqevino
We hebben diverse stukken naar uw raad gestuurd.
- Oordeel provincie Noord-Holland IBT: toezicht en handhaving omgevingsrecht 2019:

http://gemeentebestuur.beemster.neVVergaderingen/Gemeenteraad/2020110-
maar1l22:00/18a-lBT-oordeel-provincie-NH-toezicht-en-handhaving-omgevingsrech!
2019.pdf

- Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemster 2019
https://gemeentebestuur.beemster.neUVergaderingen/Gemeenteraad/202011O-
maart.l22:00/1 7a-Uitvoeringsprogramma-WH-Beemster-2020.pdf

- Uitvoeringsprogramma20l9 Omgevingsdienst lJmond:
http:i/gemeentebestuur.beemster.neWergaderingen/Gemeenteraad/2019/05-
maarll2l : 30/1 5a-u itvoerin gsprog ramma-20 1 9-OD- I J mond. pdf



geadresseerde
De heer/mevrouw

ons kenmerk
1533675

datum
10 november 2020

blz.
3

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Beemsler 2019 I
Beleidsaanpassingen Bijlagenboek Nota VTH:
https://gemeentebestuur.beemster.neWergaderingen/Gemeenteraad/2020123-
junil22:00134-brief-2-juni-2020-college-evaluatieverslag-WH-2019-en-
beleidsaan passing-bijlagenboek-nota-WH. pdf
Verantwoording over het jaar 2019 in het kader van de Verordening kwaliteit WH
omgevingsrecht Beemster & Jaarverslag 2019 OD lJmond:
https://gemeentebestuur.beemster.neWergaderingen/Gemeenteraad/2020109-
september/19:30/lngekomen-stukkenl2l-brief-16-juni-202O-college-verantwoording-
20 1 9-kwaliteit-omgevi n gsrecht-en-jaarverslag-20 1 9-OD-l J mond. pdf

De provincie houdt ook praktijktoetsen en thematische ondezoeken om zo zicht te krijgen
op de uitvoering. Vanaf 2018 onderzoekt de provincie de volgende onderwerpen binnen het
domein Omgevingsrecht:

o Het gebruik van roestvast staal in zwembaden, zodat alle zwembaden in Noord-
Holland zo snel mogelijk voldoen aan het Bouwbesluit.

. Brandveiligheid in zorginstellingen, om inzicht te krijgen in de uitvoering door
gemeente van hun eigen beleid, programma's en protocollen bij het toezicht op
zorginstellingen en het resultaat hiervan.

Ten behoeve van het project brandveiligheid in zorginstellingen heeft de gemeente
Beemster een enquête van de provincie ingevuld en toezichtsinformatie aangeleverd. Mede
op basis van de enquêtes heeft de provincie een selectie van vijftien gemeenten gemaakt
waar een dossierondezoek en een praktijktoets plaatsvond. Beemster behoorde niet tot de
geselecteerde gemeenten.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

C. Heerschop
rgemeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris


