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Quickscan uitvoering 213a Gemeentewet-onderzoek

1. Samen met het college de functie en ambitie van
collegeonderzoek te heroverwegen te midden van de
verschillende soorten onderzoek die in de gemeente
plaatsvinden of plaats kunnen vinden. (In dit gesprek
over de functie van doelmatigheid- en
doeltreffendheidsonderzoek en heroverweging kan ook
de huidige verordening worden meegenomen. De
huidige situatie vraagt om aanpassing van de
verordening of van de praktijk. Betrek de formele eisen
die de gemeenteraad nu aan het stempel ‘213a’
verbindt).
2. Het college opdracht te geven in de eigen gemeentelijke
planning- en controldocumenten inzicht te bieden in de
wijze waarop er in de organisatie aandacht is voor
doelmatigheid en doeltreffendheid, te verantwoorden
over de evaluaties en zelfonderzoek en daarvoor de
3. Het college opdracht te geven tot afstemming te komen
met OVER-gemeenten en de taak rondom coördinatie
van doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek
duidelijk en centraal te beleggen.
Gemeenteraad
De rekenkamercommissie heeft een quickscan laten uitvoeren
(door het extern bureau Necker van Naem) naar de onderzoeken
die het college dient te verrichten naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. De
rekenkamer heeft laten onderzoeken of er sinds 2010
collegeonderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet zijn
uitgevoerd en zo ja, wat daarmee is gebeurd.
Gebleken is dat dergelijke onderzoeken niet zijn uitgevoerd. In
het rapport wordt ingegaan op de redenen hiervan. Het rapport
sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen. Aan de
raad wordt voorgelegd de aanbevelingen over te nemen.
Overnemen en (laten) uitwerken van de in de aanbevelingen
aangedragen opties. zodat per 1-1-2015 artikel 213a van de
Gemeentewet in Wormerland wordt uitgevoerd
Duidelijke belegging doelmatigheid- en
doeltreffendsheidonderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet in
de organisatie.
geen

Evaluatie

n.v.t.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Bijlage: besluit

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het rapport van de rekenkamercommissie Wormerland “Collegeonderzoek in Wormerland:
Quickscan over uitvoering 213a Gemeentewet onderzoek”
b e s l u i t:
1. Samen met het college de functie en ambitie van collegeonderzoek te heroverwegen te
midden van de verschillende soorten onderzoek die in de gemeente plaatsvinden of plaats
kunnen vinden.
2. Het college opdracht te geven in de eigen gemeentelijke planning- en controldocumenten
inzicht te bieden in de wijze waarop er in de organisatie aandacht is voor doelmatigheid en
doeltreffendheid, te verantwoorden over de evaluaties en zelfonderzoek en daarvoor de
controletoren als handvat te gebruiken.
3. Het college opdracht te geven tot afstemming te komen met OVER-gemeenten en de taak
rondom coördinatie van doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek duidelijk en centraal te
beleggen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 27 mei 2014
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