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Agendapunt
Onderwerp Onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet

Middenbeemster, 8 december 2009

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor om er mee in te stemmen dat het college in 2010 geen onderzoeken 
doeltreffendheid en doelmatigheid op grond van de verordening 213a Gemeentewet verricht.

> toelichting
Op grond van de verordening ex artikel 213a Gemeentewet (de verordening onderzoeken 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beemster) dient het college van burgemeester 
en wethouders jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van ) het gevoerde bestuur alsmede de 
doeltreffendheid van een of meer onderdelen van programma’s en paragrafen te onderzoeken.
In artikel 3 staat dat het college elk jaar vóór 1 oktober de gemeenteraad een onderzoeksplan 
toezendt van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken.
Door personele omstandigheden en door de vele projecten (o.a. de E-Beemster projecten), die nu en 
de komende tijd om veel aandacht en tijd vragen, is niet gelukt het plan voor 2010 vóór deze datum 
aan te bieden.
Daar komt bij dat het steeds lastiger wordt om zinvolle onderzoekprojecten te bedenken, die in eigen 
beheer verricht kunnen worden of die kunnen meeliften met periodieke onderzoek, zoals 
bijvoorbeeld GBA-audits.
Tot nu toe zijn de onderzoekprojecten voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd. Onder de huidige 
financiële omstandigheden van de gemeente is een voorstel om hiervoor een extern bureau in te 
schakelen wat ons betreft niet aan de orde. 
In plaats van onderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet in 2010 zullen wij u uiterlijk in 2012 
informeren over de effecten van het E-Beemster project in relatie tot doelmatigheid en 
doeltreffendheid.  

> juridische consequenties

N.v.t.

> financiële consequenties (dekking)

Geen.
Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


