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Onderwerp: Actualisatie van de Verordening 

onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid. 

Registratienummer: 575554 

Voorstel: 

1. De Onderzoeksverordening Hof van Twente 2016 

vaststellen   
  

Argumenten 

1.1 De gemeenteraad staat op grond van de 

Gemeentewet een aantal instrumenten ten dienste om 

de doelmatigheid en doeltreffendheid' van de uitvoering 

van het beleid door het college te controleren. 

| In dit raadsvoorstel wordt verstaan onder: 

a. doelmatigheid: de mate waarin bepaalde prestaties met een zo beperkt 

mogelijke inzet van middelen worden gerealiseerd. 

b. doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde 

maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden 

behaald. 

Het gaat hierbij ten eerste om onderzoeken van de 

rekenkamer(commissie) en ten tweede om de 

zogeheten doelmatigheids- en doeltreffendheids- 

onderzoeken die het college laat uitvoeren. Ten derde 

zijn er nog reguliere evaluaties. Deze instrumenten zijn 

aan de orde gesteld tijdens informatieve raadsbijeen- 

komsten op 25 november 2015 en 13 januari 2016 over 

de evaluatie van het vergaderstelsel en de evaluatie 

van 12% jaar dualisme. 

1.2 Op grond van art. 213a Gemeentewet verricht het 

college periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het door haar gevoerde bestuur. 

Deze verplichting is ontstaan als gevolg van de intro- 

ductie van het dualisme. De raad heeft hiervoor regels 

vastgesteld bij de Verordening onderzoeken doelmatig- 

heid en doeltreffendheid Hof van Twente 2007. In deze 

verordening is onder andere bepaald, dat het college 

iedere gemeentelijke taak minimaal eens in de acht jaar 

(twee raadsperiodes) aan een dergelijke toets onder- 

werpt. De onderzoeken dienen ter kennisname aan de 

raad te worden aangeboden. 

Sinds 2007 heeft het college de navolgende 13 

onderzoeken ex art. 2134 Gemeentewet uitgevoerd. 



ONDERZOEKEN DOELMATIGHEID/DOELTREFFENDHEID 

  

Onderzoek lokale heffingen 

Onderzoek lokaal onderwijsbeleid 

Onderzoek internationale samenwerking 

Evaluatie afvalstoffenbeleidsplan 

Onderzoek welstandsnota 

Gemeentelijk Integraal asbestbeleid 

Evaluatie collectief vraagafhankelijk vervoer 

Evaluatie van het sportbeleid 

Onderzoek Externe veiligheid 

Onderzoek regulering evenementen 
  

De aankondiging van de onderzoeken richting 

gemeenteraad vond plaats door een melding in de 

programmabegrotingen. Over de voortgang van de 

onderzoeken is gerapporteerd in de jaarverslagen en 

ook door specifieke rapportages aan de gemeenteraad. 

Geconcludeerd kan worden dat het aantal uitgevoerde 

onderzoeken ex art. 2134 afwijkt van de Verordening 

onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Hof 

van Twente 2007. Daar staat tegenover dat in de 

periode sinds 2007 ook tal van andere onderzoeken zijn 

uitgevoerd naar het gevoerde beleid (zie de volgende 

paragraaf 1.3).   

1.3. Naast de onderzoeken ex art. 213a stelt het 

college in het kader van nieuwe beleidsnotities of 

projecten evaluaties op. Zoals gerapporteerd in de 

diverse jaarverslagen zijn in de afgelopen jaren veel- 

vuldig reguliere evaluaties en/of onderzoeken uitge- 

voerd door het college. Daarbij kwamen de aspecten 

doelmatigheid en doeltreffendheid in meer of mindere 

mate aan de orde. Zo zijn in de afgelopen 3 jaar de 

volgende evaluaties uitgevoerd. 

Onderzoek Milieubeleid 

Audit Maatschappelijke ondersteuning (WWB en WMO) EVALUATIE ONDERZOEKEN 

Audit bestuurlijke projecten 

Evaluatie dienstverlening (balie, telefoon, WMO) 

Onderzoek naar legestarieven 

Onderzoek subsidies 

Onderzoek naar subsidieverwerving 

Evaluatie reorganisatie openbare werken 

Evaluatie project mediation 2009-2012 

Evaluatie gronddepot “De Bree” 

Evaluatie collegeprogramma 2010-2014 

Evaluatie Ondernemersloket 

Evaluatie pilot woonservicegebied Delden 

Zelfevaluatie basisregistratie personen 2014 

Evaluatie proces en effecten reorganisatie 

Evaluatie Gemeentelijk mobiliteitsplan 2007-2014 

Evaluatie verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2014 

Evaluatie Inkoopproces WMO en Jeugd (transities) 

Evaluatie Effecten bezuiniging gladheidbestrijding 

Evaluaties Provinciale en Waterschapsverkiezingen 

Onderzoek Belastingen     



1.4 De rekenkamercommissie onderzoekt eveneens 

de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de recht- 

matigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 

bestuur (art. 182 Gemeentewet). Sinds de start van de 

rekenkamercommissie in 2006 zijn 10 onderzoeken 

uitgevoerd oor die commissie. 

ONDERZOEKEN REKENKAMERCOMMISSIE 

  

Onderzoek naar de inhuur van externen 

Onderzoek naar de klachtenbehandeling 

Quick scan re-integratie 

Quick scan bouwzaken 

Evaluatie 6 jaar onderzoeken rekenkamercommissie 

Bedrijventerreinenbeleid in regionaal perspectief 

Onderzoek naar het wegenbeheer 

Onderzoek naar behandeling burgerinitiatieven 

Onderzoek i.k.v. actieve informatieplicht 

Verkennend onderzoek subsidiebeleid 

  

De betreffende rapporten zijn door de rekenkamer- 

commissie aangeboden aan de gemeenteraad. De raad 

ziet de onderzoeksrapporten als een bruikbaar instru- 

ment om het college om verantwoording te vragen. 

Over de vormgeving en ondersteuning van de reken- 

kamercommissie kunnen toekomstgericht keuzes 

worden gemaakt. Dit mede in verband met personele 

wisselingen. De griffier stelt in overleg met de voorzitter 

van de rekenkamercommissie een voorstel op. 

1.5 In opdracht van de gemeenteraad controleert een 

accountant de jaarrekening (art. 213 Gemeentewet). De 

controle wordt uitgevoerd volgens de regels vastgelegd 

in de Controleverordening. Op basis van deze controle 

verstrekt de accountant een accountantsverklaring en 

brengt hij een verslag van bevindingen uit. Door de 

accountant wordt onder andere beoordeeld of de baten 

en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. In 2015 

heeft de accountant tevens een audit uitgevoerd op de 

uitvoering van de bestuurlijke projecten. 

De werkzaamheden en rapportages van de accountant 

worden besproken in de auditcommissie. De 

accountantsverklaring maakt deel uit van de door de 

gemeenteraad vastgestelde jaarstukken. In een 

afzonderlijk raadsvoorstel wordt de gemeenteraad 

voorgesteld een actualisatie van de Controle- 

verordening vast te stellen. 

1.6 In de raadsbijeenkomsten van 25 november 2015 

en 13 januari 2016 is aangekondigd dat een actualisatie 

van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en 

doeltreffendheid wenselijk is. Uit de paragrafen 1.2 en 

1.3 blijkt dat in de afgelopen jaren pragmatisch is 

omgegaan met de uitvoering van onderzoeken ex art. 

2134 Gemeentewet. Er is een beperkt aantal van dit 

type onderzoeken uitgevoerd, maar daarnaast is er een 

groot aantal evaluatie- en/of onderzoeksrapporten 

opgesteld. Dit levert naar onze overtuiging samen met 



de onderzoeken van de rekenkamercommissie, de 

accountantscontrole en de stukken in het kader van de 

budgetcyclus (programmabegroting, de berap's en het 

jaarverslag), voor de raad voldoende informatie op om 

zijn controlerende rol uit te kunnen voeren. 

Voor de toekomst wordt een vergelijkbare pragmatische 

werkwijze voor gestaan. Tijdens eerdergenoemde 

informatieve raadsbijeenkomsten is gebleken, dat het 

wenselijk is om ieder jaar afstemming te laten plaats- 

vinden tussen de onderzoeken van de rekenkamer- 

commissie en de onderzoeken ex art. 213a. Daarom 

stellen wij voor om in de nieuwe onderzoeks- 

verordening vast te leggen, dat elk jaar door het college 

één onderzoek ex art 213a wordt uitgevoerd. Het 

onderwerp van het onderzoek zal na consultatie van de 

rekenkamercommissie worden vastgesteld. De door de 

raad ingestelde auditcommissie wordt hierover geïnfor- 

meerd. Daarnaast blijft het college ook de reguliere 

evaluaties en/of onderzoeken uitvoeren, omdat het van 

belang blijft om bij het maken van nieuw beleid terug te 

kijken naar de resultaten van het oude beleid. 

1.7 Omdat er een geheel nieuwe verordening wordt 

vastgesteld, dient de oude verordening te worden 

ingetrokken. Hiertoe is in artikel 6 van de nieuwe 

verordening vastgelegd dat de oude verordening komt 

te vervallen op het moment dat de nieuwe verordening 

in werking treedt. 

Risico’s 

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. 

Alternatieven 

De raad kan er voor kiezen een andere werkwijze voor 

onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid vast te 

leggen en/of de verordeningen in een gewijzigde vorm 

vast te stellen. 

Uitvoering 

Na vaststelling van de nieuwe verordening zullen wij 

uitvoering geven aan de daarin vastgelegde werkwijze. 

De raad wordt over deze uitvoering geïnformeerd op 

een wijze zoals is vastgelegd in die verordening. 

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

K.M. Nauta-van Moorsel MPM 


