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Ongevraagd advies over het niet-voldoen aan de wettelijk verplichting om 213a 
doelmatigheidsonderzoeken uit te voeren. 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De gemeentewet schrijft in artikel 213a voor dat het college periodiek doelmatigheidsonderzoeken 
uitvoert. Deze onderzoeken verschillen van rekenkameronderzoeken doordat zij onder de 
verantwoordelijkheid van het college plaatsvinden. De raad stelt bij verordening regels over hoe 
deze onderzoeken uitgevoerd worden. In de financiële verordening 2017 zijn deze regels als volgt 
uitgewerkt: 
 
ARTIKEL 8 ONDERZOEKEN (ARTIKEL 213A GW) 
1. Het college onderzoekt in afdoende mate de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde 
bestuur. 
2. Als het college het effect wil meten van een besluit geeft zij dat in dat besluit aan. 
 
Deze uitwerking is overigens onveranderd gebleven ten opzichte van de eerdere financiële 
verordening uit 2015. Als rekenkamercommissie zijn wij van mening dat deze uitwerking beperkter is 
dan de gemeentewet zelf: 
 
Artikel 213a Gemeentewet 
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, onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid. 
 
In de praktijk zijn in de afgelopen jaren geen 213a onderzoeken meer uitgevoerd. Verreweg de 
meeste Nederlandse gemeenten voldoen wel aan deze plicht en zien hierin ook een waardevol 
instrument om continu te leren en te verbeteren. Een efficiënte aanpak hierbij is om via de begroting 
en jaarstukken de raad te informeren over de voorgenomen en lopende onderzoeken, zodat er geen 
aparte rapporten hoeven te worden opgesteld.  
 
Wij nodigen het college en de raad uit om te besluiten uitvoering te geven aan de wettelijke plicht 
om de 213a onderzoeken weer te gaan uitvoeren.  
 
Hoogachtend, 
 
De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster, 
               
De voorzitter    De secretaris       
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