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Advies
1. De raad met toezending van dit collegevoorstel te informeren over het standpunt van het college in deze.
2. Met ingang van de begroting 2022 in de paragraaf bedrijfsvoering een onderzoeksplan ex artikel 213a op te 

nemen met rapportage in de jaarstukken voor het eerst eveneens over boekjaar 2022.
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Toelichting;

De afgelopen jaren is aan al deze onderzoeken nooit het label artikel 213a verbonden en zijn 
deze onderzoeken ook niet conform de systematiek van de verordening, voorbereid en 
gerapporteerd.

Aanleiding
Rekenkamerbrief artikel 213a onderzoeken d.d. 23 april 2021.

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (2004)

Artikel 213a van de Gemeentewet schrijft het doen van onderzoeken naar de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van het door ons gevoerde bestuur voor.
Wij doen al regelmatig onderzoeken in het kader van organisatieontwikkeling, zoals recent in
2020 onderzoek naar de inrichting van de inkoopfunctie, maar ook klant-tevredenheids- 
onderzoeken, medewerker-tevredenheidsonderzoeken, zelfevaluaties en audits zoals 
bijvoorbeeld integriteit.
Verder vinden er met regelmaat leefbaarheidsonderzoeken plaats, al dan niet in regionaal of 
MRA verband.
De rekenkamer-commissie doet periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid 
van ons beleid.
En tot slot zijn we in het kader van de aangekondigde rechtmatigheidsverklaring door ons 
college, bezig met het opzetten van de Interne Controle (IC) en verbijzonderde interne 
controle (VIC). Ook dat vergt het periodiek onderzoeken van bedrijfsprocessen.

Hoewel de aanleiding voor de diverse onderzoeken verschilt moet voorkomen worden dat er 
overlap ontstaat tussen onderzoeken of dat een onderwerp in korte tijd al dan niet vanuit 
verschillende invalshoeken wordt onderzocht. Zo is afstemming met de rekenkamer
commissie over lopende of geplande onderzoeken gewenst.

Argumentatie
De voorzitter van de rekenkamercommissie heeft zonder vooraf het college te consulteren de 
raad een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor onderzoeken ex artikel 213a 
Gemeentewet.

Onderzoeksplan
De beslissing wat te onderzoeken is aan het college. Om te kunnen voldoen aan het geven 
van inzicht in de wijze waarop het college onderzoek wil invullen is een onderzoeksplan 
gewenst.

Kaders
Gemeentewet
Artikel 213a
1. Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem 
gevoerde bestuur De raad stelt bij verordening regels hierover
2. Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken.
3. Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de 
rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt haar, 
onderscbeidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid
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Financiën

Hans Boiijfi', de

“monitoring” zoals de rekenkamercommissie dit voorstelt is hiermee in de ogen van het 
college overbodig geworden.

Een goede plek voor het onderzoeksplan is de paragraaf bedrijfsvoering van de 
programmabegroting. Dit zorgt ervoor dat de raad jaarlijks op een vast moment een actueel 
onderzoeksplan krijgt voorgelegd, waarbij de financiële kaders meteen worden vastgelegd. 
De raad heeft in het kader van de voorbereiding en behandeling van de begroting de 
mogelijkheid het onderzoeksplan te amenderen. De verantwoording over het onderzoeksplan 
krijgt een plek in de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken.

De bedrijfsvoering is een zaak van het college. Het is dan ook het college dat maatregelen 
moet nemen tot verbetering. Het college moet het eventuele plan van verbetering opstellen 
en uitvoeren en stuurt dat ter kennisgeving aan de raad.

Bij het opstellen van dit plan komen die organisatieonderdelen of taken waarbij wij de meeste 
risico’s lopen het eerst aan bod en er zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij lopende 
ontwikkelingen om extra inzet van middelen zowel in geld als inzet van personeel, in onze 
toch al zwaar onder druk staande organisatie, te voorkomen.

Communicatie
De raad door toezending van dit collegevoorstel alsnog informeren over hoe het college 
aankijkt tegen dit advies aan de raad.

Uitvoering en evaluatie
Met ingang van de begroting 2022 jaarlijks in de paragraaf bedrijfsvoering.

Alternatieven
Worden niet voorgesteld

Bijlagen
Rekenkamerbrief
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Rapportage en eventueel plan van verbetering
Met de instelling van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid beoogt de 
gemeente de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke 
verantwoording daarover te versterken. De bevindingen van de onderzoeken naar 
doelmatigheid en doeltreffendheid legt het college dan ook neer in rapporten voor de raad, 
zoals voorgeschreven in artikel 213a, tweede lid, van de Gemeentewet. De rapporten dienen 
volgens artikel 197 tweede lid van de Gemeentewet te worden gevoegd bij de jaarrekening 
en het jaarverslag (de Jaarverantwoording). Dat betreft de verslagen die lopende het 
verslagjaar zijn afgerond. Dat sluit niet uit dat de raad, als hij dat wenst, de rapporten 
ontvangt zodra ze zijn vastgesteld. Deze rapporten moeten openbaar ter inzage worden 
gelegd bij de jaarstukken en dat geeft wel beperkingen omdat het niet in alle gevallen 
gewenst is dat bedrijfsvoering deze mate van openbaarheid krijgt.
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Onderwerp

Conform adviezen besloten.

: Collegereactie brief rekenkamercommissie inzake artikel 213a 
onderzoek 
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