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Onderwerp: Actualisatie Verordening onderzoeken 

doelmatigheid en doeltreffendheid 

Vergadering: 12 april 2016 

Agendapunt: 10 

Registratienummer: 575554 

    

De raad van de gemeente Hof van Twente; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; 

gelet op het bepaalde in artikel 2134 van de 

Gemeentewet; 

besluit: 

vast te stellen de navolgende VERORDENING VOOR 

ONDERZOEK NAAR DE DOELMATIGHEID EN 

DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET 

COLLEGE GEVOERDE BESTUUR. 

Artikeii Definities 

In deze verordening 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. 

Artikel2 Onderzoeksfrequentie 

Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de uitvoering van taken door de 

gemeente. 

Artikel 3 Onderzoek 

1. Het college informeert aan het begin van ieder jaar 

de auditcommissie over het onderwerp van het 

onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid, dat 

in dat jaar wordt uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk aangesloten bij reguliere evaluaties die in 

de programmabegroting zijn voorzien. 

2. Bij het vaststellen van het onderwerp van het 

onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid 

consulteert het college de rekenkamercommissie. 



Artikel4 Voortgang onderzoeken 

Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering 

van het jaarverslag over de voortgang van de 

onderzoeken naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid. 

Artikel5 Rapportage 

1. De uitkomsten van een onderzoek worden 

vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage 

bevat tenminste een analyse van de 

onderzoeksresultaten en indien nodig 

aanbevelingen voor verbeteringen. 

2. De rapportage wordt ter kennisgeving aan de raad 

aangeboden. 

Artikel 6  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in 

werking met ingang van 1 januari 2016. De 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en 

doeltreffendheid Hof van Twente 2007, zoals 

vastgesteld bij besluit van 16 januari 2007, wordt 

ingaande 1 januari 2016 ingetrokken. 

Artikel7 Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als: 

“Onderzoeksverordening Hof van Twente 2016”. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 

raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 

12 april 2016. 

De raad van Hof van Twente, 

de griffier, de voorzitter, 

  
(geanonimiseerd)

m d|7H. . Nauta-van Moorsel MPM 

(geanonimiseerd)


