Interbestuurlijk toezicht (IBT)
Algemeen
Interbestuurlijk toezicht is het toezicht tussen verschillende bestuurslagen (gemeenten, provincies en
Rijk).
Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) in werking getreden. Deze wet
heeft het stelsel van interbestuurlijk toezicht vereenvoudigd.
Uitgangspunt van de wet is vertrouwen; het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed
uitoefent. En dat de horizontale verantwoording – van in dit geval gemeentebestuur aan
gemeenteraad - op orde is.
Daardoor kan het toezicht sober en terughoudend worden uitgevoerd. Verder geldt het uitgangspunt
‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’: gemeenten en provincies hoeven hun
verantwoordingsinformatie maar één keer aan te leveren.

Meer algemene informatie over IBT
Meer algemene informatie over het interbestuurlijk toezicht is te vinden op onder meer de website van:
- De Rijksoverheid: zie link
- KING: zie link.

Verantwoordingsinformatie
KING, het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten, heeft de website www.waarstaatjegemeente.nl
ontwikkeld.
Gemeenten kunnen via deze website verantwoordingsinformatie aanleveren.
Daarnaast zijn er nog verschillende (jaar)verslagen en andere documenten die de gemeente Oldambt
opstelt in het kader van IBT.
Deze documenten kunnen (nog) niet worden aangeleverd via de hiervoor genoemde website. Deze
documenten zijn daarom bij elkaar via deze speciale pagina ‘Toezichtinformatie’ te vinden.

Toezicht door de Provincie Groningen
Het stelsel voor IBT zoals dat in Groningen gestalte heeft gekregen, is geëvalueerd. Op 2 mei 2017
heeft Gedeputeerde Staten van Groningen een besluit genomen over de invoering van een vernieuwd
interbestuurlijk toezicht. Zie voor meer informatie de brief van Gedeputeerde Staten d.d. 2 mei, welke
als stuknummer 6A8 is opgenomen bij de raadsstukken van 29 mei 2017.
Kern van dit nieuwe toezicht is maatwerk, gebaseerd op samenwerking en uitgaand van wederzijds
vertrouwen.
Gemeente Oldambt is pilotgemeente en derhalve als eerste betrokken bij dit maatwerk-IBT.
Meer informatie over het toezicht door de provincie Groningen is te vinden op de website van de
provincie (zie link). Via deze link zijn ook de volgende documenten te vinden:
- Het eindrapport van de evaluatie IBT Groningen
- De toetskaders IBT d.d. april 2014

