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Reactie van college op de brief van de Rekenkamercommissie m.b.t. de uitvoering van
doelmatigheidsonderzoeken 213a.
Geachte raadsleden,
Op de lijst van ingekomen stukken d.d. 25 september jl. van de gemeenteraad stond onder
andere een brief opgenomen van de rekenkamercommissie. ln deze brief geven zij
ongevraagd advies over het niet-voldoen aan de wettelijke verplichting om 213a
doelmatigheidsondezoeken uit te voeren. ln de brief is gesteld dat de uitwerking in onze
financiële verordening beperkter is dan opgenomen in de gemeentewet.
Ook geeft de rekenkamercommissie aan dat er in de praktijk de afgelopen jaren geen 213a
onderzoeken meer zijn uitgevoerd. De rekenkamercommissie ziet de onderzoeken die
uitgevoerd kunnen worden conform artikel 213a als een waardevol instrument om continue
te leren en te verbeteren. Daarbij zou het informeren van de raad over voorgenomen en
lopende onderzoeken efficiënt aangepakt kunnen worden via de begroting en jaarstukken.
Er hoeven dan geen aparte rapporten opgesteld te worden.
De raad heeft aan het college gevraagd om hierop naar de raad een schriftelijke reactie te
geven. ln deze brief kunt u deze reactie vinden.
Financiële verordeninq versus Gemeentewet
De rekenkamercommissie stelt dat de uitwerking in onze financiële verordening beperkter is
dan opgenomen in de gemeentewet. Wij delen deze mening niet: de uitvoering zoals die nu
plaatsvindt is niet beperkter. De Gemeentewet schrijft geen frequentie of vorm voor waarin
de onderzoeken moeten plaatsvinden, het door de raad in de financiële verordening
opgenomen artikel I evenmin. De raad heeft in de raadsvergadering van 28 november 2017
de financiële verordening 2017 vastgesteld (besluit 1397234),
De onderzoeken worden ingezet als ontwikkelinstrument en zijn gericht op leren en
verbeteren. Centraal staan de vragen welke (maatschappelijke) effecten het gevoerde
beleid heeft gesorteerd vanuit de belevingswereld van onze inwoners, bedrijven en
(maatschappelijke) instellingen en wat daarin beter kan en/of moet. De uitkomsten
van deze onderzoeken worden gebruikt om concrete verbeteringen door te kunnen voeren.
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Onze ervaring leert dat de nieuwe opzet artikel I van de financiële verordening goed
werkbaar is en ons ruimschoots in staat stelt evaluaties op te stellen en die met u te delen.
Wij hechten er belang aan dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van nieuw en bestaand
beleid wordt geëvalueerd wanneer daar aanleiding toe of behoefte aan is. De kaders die de
raad in de verordening heeft gesteld bieden de mogelijkheden om daar aan tegemoet te
komen.
Uitvoeren van onderzoeken
De rekenkamercommissie geeft aan dat er in de afgelopen jaren geen 213a onderzoeken
meer zijn uitgevoerd. Wij zijn het hier niet mee eens: er wordt vaker onderzoek gedaan naar
de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Dat gebeurt op verschillende
momenten en met verschillende intensiteit. De vraag is wat een onderzoek definieert tot een
213a onderzoek. Hiervoor venrvijzen wij u naar het stukje tekst onder'voorgeschreven
uitvoering'. Ten overvloede merken wij op dat in ieder raadsvoorstel een afzonderlijk kopje
"Monitoring/evaluatie" is opgenomen waarin wordt aangegeven op welke wijze deze
monitoring en/of evaluatie zal plaats vinden. De raad heeft bovendien de mogelijkheid om
nadere of ander vormige evaluatie te vragen. Daar is in de afgelopen jaren regelmatig
uitvoering aan gegeven.
I nformatieverschaff
no
Ten slotte willen wij ingaan op de gemaakte opmerking dat 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 hebben hier een andere mening over. Veel evaluaties en onderzoeken leiden tot
gedetailleerde rapportages. Louter opname van de uitkomsten van lopende en/of afgeronde
onderzoeken in jaarrekeningen zou betekenen dat de bevindingen en aanbevelingen sterk
ingekort zouden moeten worden. Bovendien zou dit betekenen dat uw raad slechts eenmaal
per jaar over deze ondezoeken geihformeerd zou worden.
De aard van de betreffende evaluaties en onderzoeken rechtvaardigen veelal gedetailleerde
rapportages. Bovendien zijn wij van mening dat de raad zo snel mogelijk geihformeerd
hoort te worden over de uitkomsten van evaluaties en onderzoeken en dat wachten tot de
jaarrekening over het algemeen niet wenselijk is.
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Wijvertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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