
 

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2018 



Inleiding 
 
Dit is de zesde rapportage over de uitvoering van wettelijke taken sinds de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT) in 2012.  
 
De WRGT zet in op het versterken van de horizontale verantwoording en een afbouw van de verticale toezichtlast. De gemeenteraad is in eerste lijn de instantie 
die toezicht houdt op de correcte uitvoering van wettelijke taken door het college of door een verbonden partij. 
 
In 2013 heeft de gemeente Dordrecht zich middels het bestuursakkoord met de provincie gecommitteerd om zich aan de raad te verantwoorden over ten minste 
een bepaalde basisset aan indicatoren. Deze rapportage bestaat uit de verantwoording over 2018 volgens de modelindicatoren die de gemeente Dordrecht in 
een bestuursakkoord met de provincie heeft afgesproken. 
 
De rapportage geeft een beeld van de prestaties van de gemeente op het gebied van de uitvoering van wettelijke taken. Voorheen verantwoordde het college 
zich hierover rechtstreeks aan de provincie of het Rijk (‘verticaal’) maar sinds de WRGT heeft de gemeenteraad primair de toezichthoudende rol (‘horizontaal’).  
 

  



Indicatoren Provincie 
 

Financiën  Groen/Oranje/Rood TOELICHTING 

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht   

Vanaf 2022 wordt de gemeente Dordrecht geconfronteerd met wegvallende precario 
opbrengsten à € 6 mln. Dit is nagenoeg volledig opgevangen in de begroting. In de 
jaarschrijf 2022 resteert een tekort van € 301.000 na correctie voor incidentele baten en 
lasten.  

Is er reden voor extra aandacht? Nee  

 

Ruimtelijke Ordening Groen/Oranje/Rood TOELICHTING 

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn 
aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 
(artikel 3.4 Verordening Ruimte) 

  
Het bestemmingsplannenbestand is actueel en de provincie is daarbij betrokken. Er zijn 
geen aanwijzingen dat plannen aan de Verordening Ruimte moeten worden aangepast.  

Is er reden voor extra aandacht? Nee   

 

Omgevingsrecht  
Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen 

Groen/Oranje/Rood TOELICHTING 

Voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving is tijdig een beleidsplan, een 
uitvoeringsprogramma en een evaluatie 
vastgesteld en met de jaarrapportage over de 
uitvoering bekend gemaakt aan de 
gemeenteraad. 
Binnen twee maanden na vaststelling wordt 
hierover mededeling gedaan aan de provincie 
Zuid-Holland. 

  

Het beleidsplan VTH en het Jaarprogramma zijn op 15 mei 2018 vastgesteld door college 
B&W en op 16 mei toegezonden aan de gemeenteraad. 
De Jaarrapportage 2017 is vastgesteld op 18 september 2018 door het college van B&W 
en op 19 september 2018 toegezonden aan de gemeenteraad. De rapportage is op 1 
oktober 2018 naar de provincie gestuurd. De late toezending is veroorzaakt door 
capaciteitsproblemen. 

Is er reden voor extra aandacht? Nee   

 
 



Monumentenzorg Groen/Oranje/Rood TOELICHTING 

De gemeente beschikt over een deskundige 
adviescommissie met betrekking tot de 
(rijks)monumenten 

  
De Welstands- en Monumentencommissie bestaat uit een architect/stedenbouwkundige 
(tevens voorzitter); een architect; een restauratiearchitect; een bouwhistoricus en een 
burgerlid. 

Is er reden voor extra aandacht? Nee   

 
 
 

 
 
 
 
 

Archief- en informatiebeheer Groen/Oranje/Rood TOELICHTING 

Het archief- en informatiebeheer van de 
gemeente zijn op orde  

  

Op dit moment wordt het KZA systeem binnen Dordrecht uitgerold. Dit is het klant- zaak en 
archief systeem waardoor de gemeente Dordrecht in staat is om volledig digitaal te werken 
en te archiveren. In 2018 zijn al 300 zaaktypen in gebruik genomen. De overige 700 volgen 
in 2019. Er zal een oplossing gevonden moeten worden om archiefwaardige stukken 
gemakkelijk in te kunnen zien. Daarnaast dienen netwerkschijven en individuele mappen 
geïnventariseerd en opgeschoond te worden. Bovendien is er nog veel aandacht nodig voor 
bewustwording bij medewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Het verslag van de gemeentearchivaris over 2018 zal voor de zomer worden vastgesteld 
door het college van B&W. De gemeente zal de provincie tevens voor de zomer informeren 
over de concrete aanpak van de, door de archivaris, in de afgelopen jaren geconstateerde 
gebreken.  

Is er reden voor extra aandacht? Ja   



Huisvesting Vergunninghouders Groen/Oranje/Rood TOELICHTING 

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan 
aan de halfjaartaakstelling en er is geen 
achterstand 

  

Gevraagde informatie Stand van zaken 

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

29 

Fase interventieladder op 1 januari Taakstelling is 
gerealiseerd 

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 90 

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 33 

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

28 

Fase interventieladder op 1 juli Signaleren 

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 76 

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 50 

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

54 

Fase interventieladder op 31 december Afspraken maken 
over acties en 
termijnen 

Toelichting 

Eventueel korte bondige toelichting 

Is er reden voor extra aandacht? Ja 

Per 1 januari 2019 is de gemeente een trede gestegen op de interventieladder, namelijk 
naar de fase "afspraken over acties en termijnen". Het concrete verzoek tot een plan van 
aanpak heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Wel is de provincie eind maart 2019 middels 
een reactiebrief door de gemeente geïnformeerd over hoe de processen kunnen worden 
verbeterd. Ook is er afgesproken dat de gemeente per 1 juli 2019 de achterstanden moet 
hebben ingelopen en de taakstelling 2019-I moet hebben gerealiseerd. Of dit daadwerkelijk 
behaald zal worden is onder andere afhankelijk van het feit of de gemeente voldoende 
koppelingen ontvangt van het COA. 

 
 
 
 
 



        
          
         Totaalbeeld Gemeenten 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bron: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 9 oktober 2018 
 
  


