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 MEMO 
 

Aan : Gemeenteraad 
Van : Jan Veenstra (raadsgriffier) 
Datum : 28 mei 2021 
Betreft : Brief rekenkamercommissie over 

onderzoek artikel 213a 
Gemeentewet 

 
 
 
De rekenkamercommissie heeft u bijgaande brief gestuurd over onderzoek o.g.v. artikel 213a Gemeentewet. 
De brief sluit af met een advies aan uw raad. Dit laatste brengt met zich mee dat van uw raad een besluit 
wordt verwacht of u het advies overneemt, of niet. 
 
Bij de brief van de rekenkamercommissie is, anders dan bij de onderzoeksrapportages die u van de 
rekenkamercommissie aangeboden krijgt, geen zienswijze van het college gevoegd.  
 
Brieven aan uw raad van de rekenkamercommissie zijn nieuw. Dat is aanleiding geweest voor bespreking in 
de agendacommissie over de procedure van behandeling. 
 
De agendacommissie adviseert u de volgende handelwijze van de brief van de rekenkamercommissie. 
• De brief is een behandelpunt voor de raad van 3 juni a.s.. Het is een behandelpunt, omdat de 

rekenkamercommissie direct en zelfstandig adviezen aan de raad kan uitbrengen. 
• Geadviseerd wordt bij de behandeling te volstaan met het besluit om de brief eerst in de commissie ABM 

van 24 juni a.s. te behandelen. In de commissie kan dan over de brief overlegd worden met zowel het 
college als de rekenkamercommissie. 

• Na deze commissiebehandeling kan de brief dan worden geagendeerd als behandelpunt voor de raad van 
8 juli a.s.. In die raadsvergadering kan de raad dan, op basis van de uitkomsten van de 
commissiebehandeling, een besluit nemen over het advies van de rekenkamercommissie in haar brief. 

 
 
Jan Veenstra (raadsgriffier) 
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Onderwerp: Rekenkamerbrief artikel 213a 

onderzoeken 
Uw brief van :  Nummer :  

CONCEPT 

 Ons kenmerk :  Toestel nr : 351  

Huizen       : 23 april 2021 Uw kenmerk :  Bijlagen :  
  

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 
 
 
Geachte raadsleden,  
 
In deze rekenkamerbrief vragen wij uw aandacht voor de onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet. Dit 
artikel verplicht het college om periodiek onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en de 
doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de gemeente 
Huizen geen onderzoek uitvoert in het kader van artikel 213a Gemeentewet. Wij vinden het van belang 
om de raad hierover te informeren en ter informatie sturen wij deze brief ook naar het college.  
 
213a-onderzoek  
Elke Nederlandse gemeente is wettelijk verplicht periodiek 213a-onderzoeken uit te voeren. Over de 
resultaten van de artikel 213a-onderzoeken moet het college schriftelijk verslag uit brengen aan de raad. 
Het college dient de rekenkamercommissie tijdig op de hoogte te stellen van de onderzoeken en de 
uitkomsten (artikel 213a lid 3). Artikel 213a-onderzoeken zijn een belangrijke bron van informatie voor de 
raad om zijn controlerende taak uit te voeren. Ook maken deze onderzoeken deel uit van de publieke 
verantwoording aan de burger. Het doel van de wetgever met artikel 213a Gemeentewet is dat 
gemeenten doelmatiger en doeltreffender gaan werken en dat bijgedragen wordt aan de publieke 
verantwoording over de gemeentelijke uitvoering van beleid.  
De controle op en evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en het financieel 
beheer geschiedt dus primair door de raad en het college zelf en daarnaast door de lokale 
rekenkamercommissie (conform artikel 81oa Gemeentewet). De rekenkamercommissie kan van de 
resultaten van de evaluatie door de raad en het college gebruik maken (Bron: Kamerstuk II, 2000/2001, 
27 751, nr. 3. Memorie van Toelichting Wet dualisering gemeentebestuur). 
 
Situatie in Huizen 
Conform artikel 213a lid 1 van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad van Huizen bij verordening 
regels vastgesteld met betrekking tot artikel 213a-onderzoeken. Het gaat om de ‘verordening voor 

periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college 
gevoerde bestuur’ d.d. 2004. In deze verordening is onder andere vastgelegd dat de keuze en spreiding 

van de doeltreffendheidsonderzoeken door het college met de raad worden afgestemd en dat het college 
in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken 
en de uitputting van bijbehorende budgetten rapporteert.  
Uit gesprekken met de controller van de gemeente Huizen blijkt dat de gemeente wel de nodige 
onderzoeken uitvoert naar aanleiding van ontwikkelingen en aandachtspunten die door de 
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jaarrekeningcommissie worden aangedragen, maar dat er geen onderzoeken in het kader van artikel 
213a plaatvinden. De controller heeft dit besproken met het CMT en vervolgens aangegeven dat de 
werkwijze van de gemeente aangepast zal worden conform de verordening en dat de artikel 213a-
onderzoeken in de begroting 2022 worden opgenomen. 
 
Advies 
Gezien de wettelijke verplichting en het belang van deze onderzoeken als het gaat om het uitvoeren van 
uw taak, adviseren wij u om erop toe te zien dat het college de artikel 213a-onderzoeken gaat uitvoeren, 
zoals vastgelegd in de Gemeentewet en de betreffende verordening van de gemeente Huizen. Wij hopen 
u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u bij ons terecht.  
 
 
 

 Hoogachtend, 
 
namens de rekenkamercommissie 
 
b.a.      

 
 
M. Quapp 
Voorzitter van de rekenkamercommissie 
 
 

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke door de gemeenteraad ingestelde commissie. 
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