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Geachte heer, mevrouw, 

Op 20 augustus 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over de 
Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Wat zijn de consequenties van de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht 
(WetRGT) ? 

Antwoord: deze wet maakt een einde aan de vele specifieke op zich staande regelingen voor 
toezicht die in de loop der jaren zijn ontstaan. Daardoor moet de toezichtbureaucratie, met 
bijbehorende bestuurlijke drukte en toezichtlasten, afnemen. Bovendien wordt helderheid 
geschapen over hoe het onderlinge toezicht is geregeld, waarbij tegelijkertijd de 
beleidsvrijheid van overheden wordt gerespecteerd. 

Vraag 2: 
Kunt u het CDA informeren over de veranderde controlerende rol van de Raad? 

Antwoord: het betreft ons inziens geen wezenlijke verandering, gezien de controlerende rol 
die de raad had en heeft. Het belang van deze rol wordt met deze wet nog wel eens 
onderstreept. Rijk en provincie blijven toezichthouders. Ons uitgangspunt is om de 
toezichtlast voor de raad beperkt te houden. Daarom zal op basis van afwijking worden 
gerapporteerd. Dit zal zoveel als mogelijk binnen de reguliere planning- en controlcyclus 
gebeuren. Ons voorstel is om met bijvoorbeeld de auditcommissie van uw raad in gesprek te 
gaan om nadere afspraken te maken hoe dit vorm te geven, zodat de raad in staat wordt 
gesteld haar controlerende taak adequaat uit te voeren. 
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Vraag 3: 
Welke terreinen beslaat de Wet RGT? 

Antwoord: het gaat om de taken die door de gemeente in medebewind worden uitgevoerd. 
De provincie Noord-Holland heeft vanuit haar toezichtrol gekozen om zich te richten op de 
meest risicovolle taken in relatie tot de volksgezondheid en het welzijn van burgers. Over 
deze taken wil de provincie graag informatie van de gemeenten ontvangen. Het betreft de 
volgende taakvelden: 
o Wet ruimtelijke ordening; 
o Omgevingswet/Wabo; 
o Externe veiligheid; 
o Financieel beheer; 
o Archiefbeheer. 

Goed financieel beheer en goed archiefbeheer zijn voorwaarden voor een goede uitvoering 
van de eerste drie taken. Voor de overige door het Rijk aan de provincie toegewezen 
toezichtstaken, zal het toezicht incidentgericht zijn. 

Vraag 4: 
Op welke wijze denkt het College informatie aan te leveren teneinde de Raad in staat te 
stellen haar taak adequaat te kunnen vervullen? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 2. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de burgemeester. 
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