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Aan: De leden van de Raad 
Van: Burgemeester en wethouders  
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Datum: 4 oktober 2016 
Betreft: Memo verduidelijking passage toelichting verordening VTH 

 
 

 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Tijdens de raadsvergadering d.d. 27 september 2016 is het agendapunt (nr.17) het vaststellen van de 
verordening VTH opiniërend behandeld. 
Tijdens deze vergadering is er om verduidelijking van onderstaande passage uit hoofdstuk 4 van de toelichting 
gevraagd; 
 
-     De gemeenteraad oefent horizontaal toezicht uit op het college en gebruiken waar nodig de krachtens de 

organieke wetten de aan hun toekomende mogelijkheden met het oog op de hoofdlijnen en de continuïteit 
het beleid over de kwaliteit van VTH, als belangrijk onderdeel van de zorg voor een veilige en gezonde 
leefomgeving.  

  
Horizontaal toezicht. 
 
De term Horizontaal toezicht vloeit voort uit de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt). Deze wet is op 1 
oktober 2012 in werking getreden. De Wrgt vereenvoudigt het stelsel van interbestuurlijk toezicht. Uitgangspunt 
van de wet is dat de (horizontale) verantwoording tussen college en gemeenteraad verstevigd wordt. Het 
(verticale) toezicht van het Rijk of de provincie worden daarbij meer op afstand geplaatst.  
 
Horizontaal toezicht in de Verordening VTH 
 
Op verschillende momenten betrekt het college de raad bij de uitvoering van de Wabo taken: beleid, 
programma en jaarverslag. Daarnaast is in artikel 5 van de verordening VTH opgenomen dat het college (vanaf 
nu) jaarlijks mededeling aan de raad doet over de naleving van de kwaliteitscriteria.  
 
Op deze wijze legt het college verantwoording af aan de raad (de horizontale verantwoording). Op deze wijze 
wordt de raad meer in positie gebracht. Het is vervolgens aan de raad of hij gebruik wil maken van de 
sturingselementen uit de gemeentewet. Dit kan bijvoorbeeld door te verzoeken om het beleid op bepaalde 
punten aan te passen.  
 


