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Voorgesteld besluit 

1. Kennisnemen van het Jaaroverzicht Interbestuurlijk Toezicht 2019. 
2. De gemeenteraad via de nieuwsbrief informeren. 

 
Doel 
Informeren over de resultaten van het provinciale toezicht over 2019 betreffende een aantal IBT 
relevante beleidsvelden.  
 
Inleiding 
De Provincie heeft de resultaten van het toezicht op de IBT-relevante beleidsvelden gepresenteerd. 
De beleidsvelden welke zijn opgenomen in het provinciale jaarverslag betreffen: financiën, huisvesting 
vergunninghouders, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en informatie en beheer. Deze nota is 
bedoeld om u over de uitkomsten te informeren. 
 
Samenvatting 
Het Jaaroverzicht IBT 2019 Noordoostpolder laat zien dat de provincie op de alle domeinen aan 
gemeente Noordoostpolder de hoogste waardering toekent: adequaat. Gemeente Noordoostpolder 
voldoet aan de geldende wet- en regelgeving volgens de criteria van de toezichthouder. Deze 
beoordeling straalt positief af op het dagelijks bestuur en de organisatie en bestendigt het vertrouwen 
van de provincie in de algehele bedrijfsvoering van gemeente Noordoostpolder.  
 
Sinds beoordelingsjaar 2017 krijgt gemeente Noordoostpolder voor alle beleidsdomeinen de hoogste 
waardering. 
 
De beoordeling door de provincie is per domein: 

 Adequaat (groen), dat wil zeggen voldoende tot goed; 

 Redelijk adequaat (oranje), dat wil zeggen voor verbetering vatbaar; 

 Niet adequaat (rood), onvoldoende / ernstig in gebreke. 
 
In onderstaande tabel de weergave van de uitkomsten voor de Flevolandse gemeenten. 
 

 Financiën Huisvesting 
vergunninghouders 

Omgevings-
recht 

Ruimtelijke 
ordening 

Informatie- en  
archiefbeheer 

Almere oranje groen oranje groen rood 

Dronten groen groen oranje groen oranje 

Lelystad oranje oranje / rood oranje groen oranje 

Noordoostpolder groen groen groen groen groen 

Urk oranje groen groen groen oranje 

Zeewolde groen groen oranje groen oranje 

 
Gevolg/vervolg 
Op het moment dat de beoordeling van de het 6

e
 domein (monumenten en archeologie) wordt 

ontvangen, zal deze aan u worden voorgelegd. 
 
Bijlagen 
1. Jaaroverzicht IBT 2019 Noordoostpolder juni 2020. 


