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Hierbij bied ik u, mede namens de betrokken vakdepartementen, het IPO en de 

VNG het uitvoeringsplan Herziening Interbestuurlijk Toezicht aan. Op 19 mei 

hebben we dit plan gezamenlijk vastgesteld. Het plan is de vervolgstap op het 

kabinetsstandpunt over interbestuurlijk toezicht, in reactie op het advies van de 

Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (commissie 

Oosting).  

 

De uitvoering van de eerste projecten uit het plan ligt op koers. Zo zijn inmiddels 

de aanpassingen voor de provincie- en gemeentewet in het kader van de 

revitalisering van het generieke toezicht ter consultatie voorgelegd aan VNG en 

IPO, inclusief de voorstellen voor de afschaffing van het specifieke toezicht van de 

door de commissie Oosting genoemde wetten. Momenteel worden ook alle overige 

wetten die interbestuurlijk toezicht bevatten doorgelicht om te kijken of daarin het 

specifieke toezicht kan worden afgeschaft.  

 

Graag breng ik de visie achter de veranderopgave nog eens onder uw aandacht. 

Te vaak heeft het interbestuurlijke toezicht de vorm aangenomen van rijk of 

provincie die over de schouder van gemeenten meekijken of de taken goed 

worden uitgevoerd. Er is een veelheid aan specifieke arrangementen voor 

interbestuurlijk toezicht ontstaan. De verschillende regelingen (of domeinen) 

kennen bovendien een eigen systematiek. Dat leidt tot stroperigheid en 

onduidelijke verantwoordelijkheden.  

 

Het toezicht moet en kan minder en beter worden en meer uitgaan van 

vertrouwen. In de visie van het kabinet is interbestuurlijk toezicht alleen aan de 

orde als een decentrale overheid handelt in strijd met het recht of het algemeen 

belang, of bij verwaarlozing van medebewindstaken. Dan kan in beginsel worden 

volstaan met de generieke instrumenten (schorsing, vernietiging van besluiten en 

in de plaats treden bij taakverwaarlozing). Specifiek interbestuurlijk toezicht 

wordt verminderd en afgeschaft. Gelijktijdig wordt de horizontale verantwoording 

en kwaliteitszorg vergroot, zoals past in het huidige dualistische stelsel.  

 

De inzet is de herziening van het interbestuurlijke toezicht nog deze 

kabinetsperiode te hebben gerealiseerd. Ik zal u tussentijds blijven informeren 

over de voortgang in de uitvoering van het plan.  
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Om het beoogde beeld te bereiken is inzet van alle betrokken bestuurslagen 

noodzakelijk: rijk, provincies en gemeenten. IPO en VNG maken als 

vertegenwoordigers van provincies en gemeenten deel uit van de 

programmaorganisatie. Indien u (vanuit uw praktijksituatie) nuttige suggesties 

heeft voor een van de projecten in het uitvoeringsplan of indien u vragen of 

opmerkingen heeft kunt u terecht bij de contactpersonen van het ministerie van 

BZK (zie rechtsboven op pagina 1 van deze brief), van het IPO of bij de frontoffice 

van de VNG. 

 

Rest mij u van harte succes te wensen bij het doorvoeren van de wijzigingen die 

in uw organisatie benodigd zijn om het interbestuurlijke toezicht te herzien.  

 

 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

 

 

 

 

 

Mevrouw dr. G. ter Horst 

 

 


