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Geachte leden van de raad,

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (lBT): toezicht houden op
de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke
regelingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op afstand.

De gemeenteraad controleert eerst zelf of hun gemeente het goed doet. Dit noemen we
horizontale verantwoording. De informatie verkregen uit deze horizontale verantwoording
wordt elk jaar naar de provincie gestuurd.

De provincie ontvangt via de informatieverordening, de Gemeentewet, wettelijke regelingen
of andere afspraken informatie over de taakuitvoering van de gemeenten op de volgende
vier risicodomeinen.

1. Financiën: Specifiek toezicht op de fìnanciële positie van de gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen.

2. lnformatiebeheer: Toezicht op het informatie en archiefbeheer.
3. Huisvesting verblijfsgerechtigden: Toezicht op tijdige huisvesting van

verblijfsgerechtigden bij gemeenten
4. Omgeving: Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw-

en woningtoezicht en ruimtelijke ordening.

Jaarlijks houdt de provincie thematisch toezicht op specifieke onderwerpen. ln 2018 z¡n
dit de onderzoeksplicht roestvast staal in zwembaden en brandveiligheid van
zorginstellingen.

Wij informeren u daarom onderstaand over de informatie die aan de Provincie is verstrekt in
het kader van IBT 2018.
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Ten behoeve van beide projecten is door de gemeente Beemster aan de provincie
toezichtinformatie aangeleverd. De provincie heeft, op basis van de door de Noord-
Hollandse gemeenten toegezonden informatie, bij een aantal zwembaden en
zorginstellingen in Noord-Holland controles uitgevoerd.
De resultaten van deze controles worden momenteel verwerkt. Naar verwachting zal de
provincie de resultaten in de loop van 2019/begin 2020 bekend maken.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
burg emeester en wethouders van Beemster
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