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inzake de Staat van de Gemeenten van de provincie

Zuid-Holland

Samenvatting
Wij ontvingen van de provincie het in de bijlage gevoegde document "De Staat
van de Gemeenten" en sturen deze ter informatie naar u toe. De Staat van de
Gemeenten bundelt de resultaten van het interbestuurlijk toezicht van de
Zuid-Hollandse gemeenten.
1. Wat is de aanleiding?
Als uitwerking van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT) heeft de
provincie Zuid-Holland in 2013 bestuursakkoorden afgesloten met de
Zuid-Hollandse gemeenten. Door dit bestuursakkoord te ondertekenen heeft
Dordrecht afgesproken om jaarlijks informatie aan te provincie te verschaffen over
de stand van zaken met betrekking tot de volgende wettelijke domeinen:
financiën, ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht,
externe veiligheid, en archief- en informatiebeheer.
Aangezien het interbestuurlijk toezicht met de nieuwe wetgeving een horizontale
invulling heeft gekregen, hebben wij ons over deze domeinen aan u verantwoord in
het document "Rapportage 2013 Uitvoering wettelijke taken", besproken in de
raadsvergadering van 27 mei 2014.
In het najaar van 2014 heeft de provincie deze informatie gebundeld in De Staat
van de Gemeenten. De provincie verzocht ons om deze Staat met u te delen.
Overigens oordeelde de provincie voor de indicator van het domein
omgevingsrecht "rood", waar Dordrecht "oranje" voldoende vond. Aan deze
indicator is inmiddels voldaan doordat de betreffende rapportages naar u zijn
toegestuurd (dossiernr. 1393647), zodat de indicator inmiddels op "groen" zou
komen te staan.

2. Wat willen we bereiken?
Wij sturen u De Staat van de Gemeenten ter informatie toe. De Staat van de
Gemeenten geeft u inzicht in de resultaten van andere Zuid-Hollandse gemeenten
op het gebied van bestuurlijk toezicht.

3. Wat gaan we daarvoor doen?
Wij sturen u De Staat van de Gemeenten ter informatie toe.
a. Inspraak en communicatie
N.v.t.
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b. Vervolgtraject besluitvorming
In mei 2015 kunt u, tegelijkertijd met de jaarrekening, weer een verantwoording
over de domeinen uit het bestuursakkoord tegemoet zien.
4. Wat mag het kosten?
N.v.t.

5. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
De Staat van de Gemeenten van de provincie Zuid-Holland.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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