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1. Achtergrond en aanleiding 
 

Achtergrond 

Toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid is van groot belang voor 

de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. In de Gemeentewet wordt in art. 213a 

bepaald dat het college periodiek onderzoek uitvoert naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van gevoerd bestuur. Het college bepaalt daarbij zelf het onderwerp. De raad heeft hierop geen 

invloed. Het onderzoek is een instrument waarmee het college het beleid en de bedrijfsvoering 

verbetert en tevens verantwoording aflegt aan de raad. 

 

In de Gemeentewet is ondermeer bepaald dat de Raad daarvoor een verordening opstelt. De 

Rekenkamer beschikt over de verordening zoals door de Raad vastgesteld op 25 augustus 2003. 

In de verordening van 25 augustus 2003 is bepaald dat het college ieder jaar een onderzoeksplan 

naar de raad zendt. 

 

Ook is in de verordening opgenomen dat per intern onderzoek globaal wordt aangegeven: 

- het object van onderzoek 

- de reikwijdte van het onderzoek 

- de onderzoeksmethode 

- de wijze van uitvoering  

- welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de 

onderzoeken 

- wie het onderzoek gaat uitvoeren (opdrachtnemer) en  

- de considerans van het onderzoek.  

 

Tevens is in de Gemeentewet, art. 213a lid 2, bepaald dat het college schriftelijk verslag uitbrengt 

aan de Raad van de resultaten van de onderzoeken. In de verordening (art. 5 lid 2) is voorts 

aangegeven dat, indien nodig, het college een plan van verbetering opstelt. De rapportage en het 

plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.  

 

Tenslotte is in de Gemeentewet in art. 213a lid 3 bepaald dat het College de Rekenkamer tijdig op 

de hoogte stelt van de onderzoeken die het doet instellen en haar een afschrift zendt van de 

onderzoeksresultaten. 

Aanleiding voor onderzoek 

De Rekenkamer is van mening dat de Raad in het kader van zijn controlerende functie met het 

bepaalde in art. 213a van de Gemeentewet in potentie over een belangrijk instrument beschikt. 

Ook de Rekenkamer zou op basis van voornoemde wettelijke bepalingen op de hoogte gebracht 

moeten worden van de onderzoeksresultaten. De Rekenkamer heeft reden om aan te nemen dat 

de bepalingen in art. 213a van de Gemeentewet en die in de verordening, zoals door de Raad 

vastgesteld op 25 augustus 2003, niet worden toegepast. 
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2. Doelstelling 
De Rekenkamer wil door middel van een kort onderzoek, inzichtelijk maken op welke wijze de 

bepalingen in art. 213a van de Gemeentewet en die in de verordening, zoals door de Raad 

vastgesteld op 25 augustus 2003, worden toegepast. Zij onderzoekt dit over de jaren 2004 tot en 

met 2008. Het onderzoek zal uitsluitend plaatsvinden via schriftelijke vraagstelling aan de 

gemeentesecretaris.  
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3 Aanpak en te verwachten resultaten 

De rekenkamer onderscheidt onderstaande stappen die voor het onderzoek leidend zijn: 

a Voorbereiden van het onderzoek, opstellen object van onderzoek en de 

concretisering van het normenkader. 

b Schriftelijke vraagstelling, verzamelen en bestuderen van informatie. 

c Analyseren van afwijkingen en opstellen van een nota van bevindingen. 

d Ambtelijke verificatie van de bevindingen. 

e Opstellen van de eindrapportage na bestuurlijke reactie. 

Te verwachte resultaat 

In beeld wordt gebracht in hoeverre de Gemeente Maastricht (voldoende) compliant is aan wet- en 

regelgeving zoals bepaald in art. 213a van de Gemeentewet en de op basis hiervan vastgestelde 

verordening, welke beide als norm gelden. 

Het leidt tot inzicht in de mate waarin de gemeente erin is geslaagd de beoogde wettelijke 

doelstellingen te realiseren. 

De eindrapportage betreft het bundelen van de resultaten uit de stappen a tot en met c. Op basis 

van deze resultaten formuleert de rekenkamer zijn conclusies en aanbevelingen aan de 

gemeenteraad. De geformuleerde onderzoeksvragen zullen van een antwoord worden voorzien. 

Het concept eindrapport zal, nadat ambtelijke verificatie heeft plaatsgevonden, conform het 

reglement van orde, aan het college worden aangeboden met het verzoek een bestuurlijke reactie 

te geven.  

De rekenkamer bespreekt de reacties en besluit of deze reacties aanleiding zijn voor aanpassingen 

van het eindrapport.  

Het definitieve eindrapport wordt opgesteld. 

De partijen die commentaar leveren worden door de rekenkamer geïnformeerd over de invloed van 

hun opmerkingen op het eindrapport. Eventueel kan besloten worden schriftelijke reacties integraal 

als bijlage in het eindrapport op te nemen. 

Het definitieve eindrapport wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

In het rapport zal aandacht worden besteed aan de leermomenten voor de gemeente Maastricht. 

De rekenkamer verwacht dat het rapport input vormt voor een discussie tussen raad en college. 
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4 Onderzoeksteam en planning 

Onderzoeksteam 

1 Het onderzoek wordt door de rekenkamer uitgevoerd. 

2 Een belangrijk deel van het onderzoek geschiedt door kennisneming van  documentatie en 

schriftelijke communicatie met de gemeentesecretaris.  

3 De rekenkamer is voor inhoudelijke informatie afhankelijk van de organisatie van de gemeente 

Maastricht. Via de gemeentesecretaris zal de benodigde informatie verkregen moeten worden. 

Zonder deze medewerking kan de rekenkamer de doelstelling van het onderzoek niet realiseren. 

Planning 

4 Het eindrapport dient uiterlijk in februari 2008 gereed  te zijn om behandeling in de vergadering 

van de gemeenteraad in maart 2008 mogelijk te maken.  

5 De rekenkamer voorziet in totaal circa 5 dagen aan het onderzoek te besteden. Deze dagen 

zijn als volgt over de stappen en leden verdeeld:  

 

Stap Planning Dagen onderzoeksteam 

1. Voorbereiding, 

informatievergaring en 

bestudering 

december 2007, januari 2008 1 dag 

2. Analyse bevindingen, nota van 

bevindingen 

januari 2008 1 dag 

3. Opstellen eindrapportage februari 2008 1 dag 

Totaal December 2007 – februari 2008 3 dagen 

De plenaire bijeenkomsten van de rekenkamer zijn in deze raming niet verdisconteerd. 

6 Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht dat zij capaciteit vrijmaakt voor het geven van 

interviews, het aanleveren van informatie en het geven van commentaar op de nota van 

bevindingen.  

 


