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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Voortkomend uit de onderzoeksagenda 2022 heeft de rekenkamer een verkennend onderzoek 

uitgevoerd naar de toepassing van art.213a van de Gemeentewet. Uit dit verkennend onderzoek blijkt 

dat het college geen uitvoering heeft gegeven aan de genoemde wettelijke verplichting om periodiek 

onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde 

bestuur en aan de raad schriftelijk verslag uit te brengen van de resultaten van de uitgevoerde 

onderzoeken.  

Eerder, in 2008, heeft de rekenkamer ook onderzoek gedaan naar de uitvoering door het college van 

deze verplichting. De uitkomst van dit rekenkameronderzoek is gerapporteerd aan de raad en kwam 

erop neer dat het college onvoldoende uitvoering gaf aan deze wettelijke verplichting. Dat gold ook 

voor het tijdig en volledig informeren van de raad. Het college van B en W gaf destijds in zijn reactie 

op het rekenkameronderzoek aan hier verbetering in te willen aanbrengen en ook jaarlijks verslag uit 

te zullen brengen aan raad en de rekenkamer over de uitgevoerde onderzoeken. 

De rekenkamer constateert nu in haar verkennend onderzoek dat het college de afgelopen jaren 

(2013-2022) geen uitvoering heeft gegeven aan de verplichting ex art 213a, alsmede aan de 

toezegging aan de raad om hier verbetering in aan te brengen. De rekenkamer heeft dit tijdens een 

kennismakingsgesprek op 6 september jl. tussen college en rekenkamer aan de orde gesteld, hetgeen 

geleid heeft tot de raadsinformatiebrief van het college van 10 oktober 2022 (ref. 2022.16229). De 

inhoud van deze brief is helder: het college herkent de constatering van de rekenkamer en kondigt 

maatregelen aan. Met deze erkenning en de toegezegde verbetermaatregelen is naar het oordeel van 

de rekenkamer op dit moment geen verder onderzoek nodig: de uitkomst is immers bekend, wordt 

door het college erkend en het college kondigt verbetermaatregelen aan.  

De rekenkamer merkt op dat zij tot haar oordeel is gekomen, onafhankelijk van het “advies” van het 

college zoals geformuleerd in zijn brief van 10 oktober 2022.  

De rekenkamer zal actief blijven volgen of het college nu wel uitvoering gaat geven aan de wettelijke 

verplichting om periodiek onderzoek te doen naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en 

de raad en de rekenkamer over de uitkomsten te informeren. Zij zal hier dan ook over enige tijd weer 

naar kijken en de raad daarna over haar nieuwe bevindingen informeren. 
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Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zijn vanzelfsprekend tot een 

toelichting graag bereid. 

Met vriendelijke groet,  

namens de Rekenkamer Maastricht 

 

Drs. T. Dreuw RC 

Voorzitter (wnd)  

Rekenkamer Maastricht 

  


