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Wat vindt u hierbij van belang?
ATT is een programma van MinFin, MinBZK, IPO en VNG
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Doel van het toezicht: 

Interbestuurlijk toezicht is er omdat:

1.  de overheid haar taken blijvend goed wil uitvoeren. 

2. inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen 

dat dit beschermd en geborgd is. 

Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht 

(ATT)



Wereld is in beweging: 

• complexer, 

• nieuwe wetgeving en andere snelle veranderingen

• nieuwe vormen van (regionale) samenwerking

• opgaven rechtmatig, gelegitimeerd, effectief en efficiënt oppakken

• Goed openbaar bestuur: één overheid > IBP

• meer ruimte voor maatwerk en lokale keuzes

➢ heeft gevolgen voor randvoorwaarden en het toezicht

Evaluaties Financieel en generiek toezicht:

• optimaliseren, moderniseren

Waarom?

Korte terugblik:
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Zeven ontwerpprincipes: 

1. Horizontaal voorop en wordt versterkt, 

2. Uniformiteit (methodiek) en maatwerk, 

3. Risicogericht toezicht, 

4. Toezicht is proportioneel en wordt uitgeoefend middels een 
interventieladder, 

5. Transparantie, 

6. Verbinden van inzichten, 

7. Efficiënt en effectief. 
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Vijf actielijnen:

1. Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht, 

2. Beter voeren dialoog, 

3. Beter leren via toezicht, 

4. Uniformeren uitvoering toezicht en 

5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s. 
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Actieplan ATT

✓ Horizontale beheersing op orde

Toezichtontvanger is zelf verantwoordelijk en laat risico’s en 
beheersmaatregelen zien (transparant)

Toezichthouder ziet daarop toe
- op orde: toezichthouder volstaat met bevestiging, blijft op afstand
- manco’s: toezichthouder helpt versterken beheersing
- niet op orde: gesprek en mogelijk escalatie (gerichte interventie)



Actieplan ATT

✓ Gedeelde risico’s

Samen bepaald: Toezichtontvangers en toezichthouders

Ingebed in kennisplatforms en -systemen

Dynamisch: actuele (openbare) data en informatie

Voorspellen: prognoses, vooruitkijken, trends



✓ Basis: wederzijds vertrouwen en 
respect

• Regelmatig in gesprek
• Open en constructief
• Onderlinge rollen en verantwoordelijkheden zijn 

duidelijk
• Leren en kwaliteitsverbetering

Actieplan ATT



Welke van de actielijnen is voor u het meest
relevant?



Uitwerking actielijn risico’s

- Risico’s, een gezamenlijke taal? -start  december 2019
- Opzet datamodel risico’s -start juni 2020
- Van verzameling naar gedeelde risico’s -start 2021

Volgende stappen ( 2022- 2024)
- Onderzoek kengetallen bij de risico’s
- Gezamenlijk bepalen normen bij kengetallen
- Opzet monitoring van risico’s en kengetallen
- Afspraken maken over actueel houden ( erbij, eraf)



• Risico’s opgedeeld in Oorzaak, Gebeurtenis en Gevolg
• Beheersmaatregelen
• Belang voor toezicht :

• Transparantie, deel agendasetting?
• Beïnvloedbaar of niet?
• Soorten risico’s irt domeinen toezicht

• Scope onderzoek 
-Archief en informatie - Grondexploitaties

-Omgevingsrecht en –wet - Grootschalige projecten en Evenementen
-Sociaal Domein - Samenwerkingsverbanden
-Waterschappen - Financieel

Risicosessies 2020



- Informatiesessie ATT provincie Overijssel

- Risicosessies van data naar gedeelde risico’s

- Workshops NSM  “leren van Toezicht” 
-Bewustzijn en draagvlak ATT bij TZ-houders én TZ-
ontvangers
-Co-creatie om te komen tot instrumenten 

- Sessies nav brief kring CdK’s ambassadeurschap ATT

- Uniformeren Toezicht in landelijk provinciaal IBT overleg

Wat volgt in 2021



Stelling 1

Het toezicht helpt gemeenten enorm.



Stelling 2

De toezichthouders zijn transparant op 
welke grond zij hun oordeel vellen.



Stelling  3

Gemeenten hebben alles op orde, de 
toezichthouder is daardoor overbodig. 



!!!   Eventueel aanvulling Martin



Wat willen jullie ons als

programmateam ATT 

meegeven om te doen

en om rekening mee te houden?



voortgang ATT 

• Meld je aan voor of wil je verdere info over:

• Workshops NSM “leren van Toezicht” voor financieel
toezichthouders 2021: info@nextstepmanagement.nl

• Workshops Risico’s: Postbus.ATT@minbzk.nl

• Of geef je naam en email door via de chatfunctie voor 
informatie in de toekomst

mailto:info@nextstepmanagement.nl
mailto:Postbus.ATT@minbzk.nl

