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Betreft: Consultatie Informatieverordening Interbestuurlijk Toezicht 

Geachte heer, mevrouw , 

Hierbij verzoeken wij u om uw reactie vóór 3 september 201 3 op de 
concept provinciale Verordening systematische toezichtinformatie 
Noord-Holland, kortweg de Informatieverordening IBT. Het gaat om een 
formele consultatie conform de Code interbestuurli jke verhoudingen 
201 3. 

In vervolg op bestuurli jke bijeenkomsten in september en oktober 201 2 
en onze informatiebrief over de invoering van het nieuwe 
interbestuurl i jke toezicht in Noord-Holland van 1 9 december 201 2, 
kenmerk 1 25569/1 25576, hebben wij in februari en maart 201 3 acht 
regionale Winterbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten 
is met ambteli jke en bestuurli jke vertegenwoordigers van de Noord-
Hollandse gemeenten van gedachten gewisseld over de praktische 
gevolgen van het nieuwe toezicht. De nadruk komt te liggen op de 
horizontale verantwoording binnen gemeenten, die wordt versterkt. 
Ook is gesproken over de wijze waarop de provincie voortaan 
toezicht informatie van gemeenten zal ontvangen. Wij zi jn van plan deze 
werkwijze vast te leggen in de informatieverordening IBT op basis van 
het Besluit verstrekking systematische toezicht informatie van 1 1 ju l i 
2012, Stb. 330. 

Om nader te overleggen over de inhoud van de provinciale 
Informatieverordening IBT is vervolgens een klankbordgroep ingesteld, 
waarin tien Noord-Hollandse gemeenten zijn vertegenwoordigd. Het 
verslag van de eerste klankbordgroep van 8 april j l . v indt u op onze 
webpagina. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is het eerste concept 
van de verordening aangepast. Op dit aangepaste tweede concept 
vragen wij nu uw reactie. De klankbordgroep zal op 2 septemberweer 
bi jeenkomen, waarna de verordening door GS en PS zal worden 
vastgesteld. 
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Alle gemeenten hebben inmiddels centrale contactpersonen voor het 
interbestuurlijke toezicht aangewezen. In twee Nieuwsbrieven 
Interbestuurlijk Toezicht van mei en juli j l . hebben wij u verder op de 
hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen. In de nieuwsbrief van juli 
hebben wij de gemeenten tevens verzocht om reactie op het concept 
van de Informatieverordening. In de begeleidende mail van 2 juli is een 
reactietermijn genoemd tot 1 5 augustus. 
Op grond van de Code interbestuurlijke verhoudingen verlengen wij 
hierbij de reactietermijn tot 3 september 201 3. 

De concept verordening, de nieuwsbrieven en andere documenten over 
dit onderwerp vindt u op: 
www.noord-holland.nl/web/Actueel/Dossiers/Dossier/lnterbestuurliik-
toezicht-1 .htm. 
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