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Aan de raad
Inleiding
Eind september 2019 zijn er raadsvragen gesteld over de wijze waarop invulling wordt gegeven
aan artikel 213a GW.
Feitelijk kan de raad ter ondersteuning van de controlerende rol gebruiken maken van onder
andere:
1. De jaarlijkse accountantscontrole
2. De Rekenkamerfunctie
3. De publieke verantwoording van het college op grond van verordening 213a.
De vragen vanuit de raad spitsen zich toe op punt 3.
Er wordt geconstateerd dat de uitvoering van de onderzoeken in het kader van artikel 213a sinds
2015 verschoven is van doelmatigheidsonderzoeken én het houden van
klanttevredenheidsonderzoeken naar alleen klanttevredenheidsonderzoeken.
In een reactie op de gestelde vragen heeft het college het volgende geantwoord:
Wij onderschrijven de mening dat beter zicht en meer focus op de doelmatigheid en
doeltreffendheid van beleid bijdraagt aan bestuurskracht. Na de vaststelling van de verordening in
2003 is er jaarlijks, vanaf 2005, door het college in het jaarverslag verantwoording aan de raad
afgelegd over de uitvoering van de verordening. De afgelopen jaren hebben we verschillende
dienstverleningsonderzoeken gedaan die ook zijn teruggekoppeld via het jaarverslag. Wij
realiseren ons dat het niet geheel overeenkomstig de verordening 213a is geweest.
De verordening geeft een ruimere definitie aan het doen van onderzoek naar doelmatigheid
en doeltreffendheid dan er de laatste jaren aan onderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd.
Gelet op de gestelde vragen en het feit dat de verordening dateert uit 2003 stellen wij voor
om de huidige verordening te bespreken in de commissie Financiën & Bestuur en te bezien
of de verordening geactualiseerd moet worden.
Er is door het college besloten om als antwoord op de gestelde vragen te komen met een concreet
voorstel voor een aanpak in het kader van artikel 213a voor het jaar 2020.

Beslispunten
1. Kennisnemen van het onderzoeksprogramma 2020 en de daarin opgenomen
onderzoeksondewerpen voor 2020.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 31 maart 2020
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Eigentijdse en betrouwbare dienstverlening leveren die voldoet aan de servicenormen

Beoogd effect
1. Voldoen aan de wettelijke verplichting conform artikel 213a GW
2. Inzicht te geven in de mate van efficiency en effectiviteit van gemeentelijke processen en
zo de transparantie van het gemeentelijk handelen te vergroten.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1. Door in te stemmen met het onderzoeksprogramma 2020 en de daarin genoemde
onderwerpen wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting conform artikel
213a GW;
2. Toetsing en onderzoek op doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk
beleid is van belang voor de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid.
Met de instelling van de onderzoeken wordt de transparantie van gemeentelijk
handelen vergroot. De publieke verantwoording wordt hierbij versterkt.
3. Vanaf 2021 worden de te onderzoeken onderwerpen en rapportage daarover in de
paragraaf bedrijfsvoering van de P&C-cyclus wordt opgenomen. Voor 2020 is
gekozen voor een afzonderlijk onderzoeksplan mede naar aanleiding van
raadsvragen.

Kanttekeningen

Financiën
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.

Uitvoering
Na vaststelling van het onderzoeksprogramma wordt gestart met de volgende
onderwerpen:
- Inhuur derden
- Social Return On Investment (SROI) op gemeentelijke investeringen
In het programmaverslag van 2020 wordt over de onderzoeken gerapporteerd.
Vanaf 2021worden in de paragraaf bedrijfsvoering van de programmabegroting de
onderwerpen benoemd die het college in dat jaar wil uitvoeren. In het programmaverslag
wordt vanaf 2021 jaarlijks gerapporteerd over de 213a onderzoeken (planning,
onderzoeksplan, voortgang, resultaten).
Bijlagen
1. Onderzoekprogramma 2020 "Zelfonderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid"
2. ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid’ vastgesteld op 25
september 2003
3. Antwoord op vragen raadslid Vroomans | uitvoering door college aan artikel 213a
Gemeentewet / rapportage doelmatigheid en doeltreffendheid Rekenkamercommissie

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 17 maart 2020
het college van burgemeester en wethouders,
de loco secretaris,
de burgemeester,
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