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Onderwerp: Reactie rekenkamercommissie op collegereacties 213a onderzoeken 
 
Geachte gemeenteraden, geachte colleges, 
 
Het college van Beemster heeft op 6 november gereageerd op het advies van de 
rekenkamercommissie (RKC) over doelmatigheidsonderzoeken door het college, ook 
bekend als 213a onderzoeken. Het college van Purmerend heeft op 16 oktober een reactie 
gegeven naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD van 3 oktober jl. 
 
In beide reacties wordt betoogd dat de 213a onderzoeken niet zijn afgeschaft, maar nog 
steeds worden uitgevoerd. Door het college van Purmerend wordt de evaluatie van de 
minimaregelingen genoemd en de evaluatie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
 
Zoals in de reacties wordt gesteld, is inderdaad de kernvraag wat een onderzoek als een 
213a onderzoek definieert. Het standpunt van de RKC is dat de huidige werkwijze om drie 
redenen nu niet voldoet aan de gemeentewet. In de eerste plaats moeten evaluaties 
nadrukkelijk ingaan op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Dit is 
niet bij alle evaluaties het geval. In de tweede plaats zal bij de evaluaties duidelijk moeten 
worden gecommuniceerd dat het om onderzoeken in het kader van artikel 213a van de 
gemeentewet gaat. In de derde plaats zullen zowel de planning als de resultaten van deze 
onderzoeken gecommuniceerd moeten worden aan de raad en de rekenkamercommissie.  
 
Bij veel gemeenten worden de 213a onderzoeken bovendien uitgevoerd door een 
onafhankelijk persoon binnen de gemeentelijke organisatie. Dit is weliswaar geen wettelijke 
verplichting, maar kan wel bijdragen aan de kwaliteit van het eindresultaat.  
 
De rekenkamercommissie is van mening dat 213a onderzoeken geen doel op zich zijn, 
maar een middel om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. Het combineren van 
evaluaties met 213a onderzoeken kan een uitstekende manier zijn om te voldoen aan de 
wettelijke eisen en het doel achter de wet. Wij roepen de colleges op om 213a 
onderzoeken te gaan uitvoeren zoals de wet deze voorschrijft en zoals ze bedoeld zijn. 
 
Hoogachtend, 
 
de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster, 
               
De voorzitter    De secretaris              
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