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Geachte leden van de raad,

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over de taakuitvoering.
De gemeenteraad kan het college hier op sturen en er vragen over stellen. Dit wordt
de horizontale verantwoording genoemd.

Naast deze horizontale verantwoording legt de gemeente ook verticale
verantwoording af. Dit geldt voor wat betreft de zogenaamde wettelijke
medebewindstaken aanvullend het lnterbestuurlijk Toezicht (lBT). Dit zijn taken die
door de decentrale overheden worden uitgevoerd, maar waarvan procedures in

landelijke (departementale) wetgeving zijn opgenomen. Het IBT is erop gericht te
beoordelen of medebewindstaken juist worden uitgevoerd en besluiten conform
algemeen belang of recht worden genomen. Het IBT is dus niet gericht op
kwaliteitsverbetering van de taakuitvoering. De provincie Noord-Holland voert het
IBT uit bij gemeenten en waterschappen. Hiertoe levert de gemeente uiterlijk 15 juli
de voorgeschreven informatie aan.

Het IBT richt zich op 5 domeinen

1. Dienstverlening: toezicht op het archief- en informatiebeheer, uitvoering van de
Paspoortwet en Wet basisregistratie personen (Wet BRP);
2. Zorg en Welzijn: specifiek t.a.v. onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en
leerplichtwet;
3. Woon- en leefklimaat: toezicht op handhaving met een focus op de onderdelen
milieu, Monumentenwet, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening;
4. Gezondheid: toezicht op uitvoering van de Wet publieke gezondheid;
5. Informatieveiligheid toezicht op de uitvoering van informatieveiligheid.

Deze domeinen zijn gekozen omdat ze van belang zijn voor de gezondheid en het
welzijn van burgers.
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ln het verleden konden wij u voor de verstrekte informatie doorvenruijzen naar
www.waarstaatiegemeente. nl. Een website met gegevens over
gemeenten die gebruikt kan worden om de eigen gemeente te vergelijken met
andere gemeenten. Helaas is besloten deze website niet langer beschikbaar te
stellen voor ontsluiting van IBT-informatie.

Wij informeren u daarom onderstaand over de informatie die aan de provincie is
verstrekt in het kader van het IBT

Dienstverlening

. Archiefwet: zie bijlage A (Archiefiruet Beemster)

. Paspoortwet: gemeld is dat de jaarlijkse controle op de toepassing van
beveiligingsmaatregelen (zelfevaluatie) vóór 1 oktober 2017 heeft
plaatsgevonden.

. Wet BRP: gemeld is dat de jaarlijkse zelfevaluatie Brp vóór 1 oktober 2017
heeft plaatsgevonden.

Zorq & Welziin

. Leerlingenvervoer: gemeld is dat er is een verordening leerlingenvervoer is

. Leerplichtwet: gemeld ís dat het jaarverslag Leerplicht binnenkort aan de
gemeenteraad wordt aangeboden.

. Huisvesting Statushouders: het COA levert de cijfers rechtstreeks aan de
provincie aan, de gemeente doet dit dus niet zelf.

Woon & Leefklimaat

. Wabo: zie bíjlage B (Wabo ToH 2017 Toezichtinformatie Beemster) en
bijlage C (Wabo Vergunningen 2017 Toezichtinformatie Beemster)

o Wro: zie bijlage D (Wro 2017 Toezichtinformatie Beemster)
. Waterwet: zie bijlage E (Waterwet2017 Toezichtinformatie)
. Woningwet: zie bijlage F (Woningwet 2017 Toezichtinformatie Beemster)
. Monumentenwet: zie bijlage G (Monumentenwet 2017 Toezichtínformatie

Beemster)

Gezondheid

Wet Publieke Gezondheid: gemeld is dat de gemeente geen gemeentelijke
nota gezondheidsbeleid heeft vastgesteld.
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lnformatieveiliqheid

De gevraagde informatie dubbelt grotendeels met de informatie die in het kader van
ENSIA is verstrekt. Hier is naar doorverwezen voor de toelichting. Zie bijlage H
(f nformatieveiligheid 2017 Toezichtinformatie Beemster). Wü hebben u al eerder per
brief dd 30 apriljl met kenmerk 1433309 geïnformeerd over ENSIA.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
r en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester


