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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

25 april 2022 

Ons kenmerk 

C2296129/5066532  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

R.T.R. (Rita) de Bruijckere 

Telefoon 

(06) 83 24 35 24 

Email 

rdbruijckere@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een 

wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie Noord-Brabant.  

Met deze brief informeren wij u weer over onze beleidsproducten van dit jaar.  

 

Uitvoeringsagenda IBT 2022 

De Uitvoeringsagenda IBT 2022 is op 15 februari jl. bestuurlijk vastgesteld en 

beschrijft welke activiteiten wij dit jaar uitvoeren. Eveneens is in de uitvoerings-

agenda beschreven welke informatie wij van u dienen te ontvangen voor het 

systematisch toezicht en welke criteria wij hanteren bij onze beoordelingen. De 

uitvoeringsagenda is voor het derde jaar gebaseerd op het Beleidskader IBT 
2020-2023. Beide stukken zijn te vinden op www.brabant.nl/ibt of door te 

klikken op de naam van de stukken in deze alinea.  

 

Jaarverslag IBT 2021, inclusief visual 

Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021 beschrijft de activiteiten die vorig 

jaar zijn uitgevoerd evenals de resultaten die ermee zijn behaald en de mate 

waarin deze hebben bijgedragen aan de beleidsdoelen. Het Uitvoerings-

programma IBT 2021 ligt ten grondslag aan het jaarverslag. Bij het jaarverslag 

hoort een zogenoemde visual. Dit is een beeldende samenvatting van de 

hoogtepunten en opvallende zaken uit 2021. Het jaarverslag en de visual zijn 

op 19 april jl. door Gedeputeerde Staten vastgesteld en zijn inmiddels op de 

website gepubliceerd.  
 

Tot slot 

Indien deze brief of onze producten aanleiding geven tot vragen, kunt u contact 

opnemen met mevrouw R.T.R. de Bruijckere, coördinator Interbestuurlijk Toezicht. 

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-83 24 35 24 of via e-mail: 

rdbruijckere@brabant.nl. 
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In verband met de belangrijke rol van het algemeen bestuur in de horizontale 

verantwoording, informeren wij u zoals gebruikelijk over deze onderwerpen 

rechtstreeks. Uw dagelijks bestuur hebben wij eveneens via een soortgelijke brief 

geïnformeerd. 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester MSc, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


