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De fractie Aalst Waalre Belang
t.a.v. de heer E. Rutten
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Geachte heer Rutten,

In antwoord op de door u gestelde vragen in het kader van artikel 39 van

het
Reglement van orde van de gemeenteraad van Waalre over onderzoeken ex artikel
213a van de Gemeentewet laten wij u het volgende weten.
De 213a onderzoeken zijn, sinds de dualisering van het gemeentebestuur, een
instrument van het college waar een informatieplicht aan de raad is gekoppeld.
Vanaf 2008 heeft het college van Waalre geen onderzoeken ex artikel 213a
Gemeentewet meer uitgevoerd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juli 2010 besloten de raad
voor te stellen "tot nader order de onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid
van het door het college gevoerde bestuur (ex artikel 213a Gemeentewet) niet uit te
voeren" en heeft dit voorstel vervolgens naar de raad gestuurd.

In de samenvatting van het raadsvoorstel staat dat "dit wordt ingegeven door het
feit dat het genoemde wetsartikel waarschijnlijk in 2011 zal worden ingetrokken,
omdat het niet heeft voldaan aan de verwachtingen bij invoering van de Wet
Dualisering. Daarnaast willen wij geen kosten maken voor onderzoeken die strikt
genomen niet nodig zijn (efficiency) en past het in het kader van deregulering".

In het archief is terug te vinden dat de voorbereidende commissie van de raad op L2
oktober 2010 dit voorstel van de agenda heeft afgevoerd en dat dit dus niet in de
raad behandeld is, Een reden hiervoor is niet opgenomen in de besluitenlijst van de
voorbereidende commissie en het besprokene daarover is derhalve niet meer te
achterha len.
Het intrekken van het wetsartikel 213a Gemeentewet werd destijds aanbevolen door
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in de nota 'Staat van de dualisering'.
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Wij zullen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten informeren hoe op dit moment
dit artikel beschouwd kan worden en hoe andere gemeenten hier mee om gaan,
Overigens vinden er, ondanks dat deze specifieke onderzoeken niet plaatsvinden,
door ons met regelmaat als onderdeel van onze reguliere bedrijfsvoering en
beleidscyclus op diverse beleidsterreinen en in de organisatie evaluaties en
onderzoeken plaats, waarbij doeltreffendheid en doelmatigheid onderzocht worden

Tenslotte kunnen we

u meedelen dat de accountant de afgelopen jaren

geen
opmerking gemaakt heeft over het achterwege blijven van de onderzoeken ex artikel
213a Gemeentewet.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de

J.W.F. Compagne

J,W. Brenninkmeijer
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