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1. Inleiding 
 
De besteding van publieke middelen door de overheid dient aan eisen van doeltreffendheid en 
doelmatigheid te voldoen. Doeltreffendheid houdt in dat het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat 
met het beleid wordt beoogd en dat de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt. Doelmatigheid wil in 
dit verband zeggen dat de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt. 
De Gemeentewet schrijft voor (in art 213a) dat het College periodiek onderzoek verricht naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur.  
 
De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van deze wettelijke verplichting door het 
College. Dit onderzoek betreft de jaren 2004 tot en met 2008, waarbij in laatstgenoemd jaar uitsluitend is 
onderzocht of aan de planningsvereisten en voortgangsrapportage is voldaan. Het onderzoek bestond uit 
een documentstudie. De uitkomsten van het onderzoek worden in dit rapport gepresenteerd.  
 
2. De wettelijke verankering van de onderzoeksplicht  
 
Toetsing op doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid is van groot belang voor de 
algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. Het is daarom van belang dat ook het College zelf 
toetst of bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid wordt voldaan aan de eisen van doeltreffendheid en 
doelmatigheid. Dit belang wordt onderstreept door een wettelijke verankering van deze onderzoeksplicht 
door het College. Concreet schrijft de wet (zie bijlage 1) de volgende verplichtingen voor. 
 
2.1. De Raad stelt regels 
De Raad dient bij verordening regels te stellen voor regelmatig onderzoek door het College naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid.  
 
2.2. Schriftelijk verslag 
Het College brengt schriftelijk verslag uit aan de Raad van de resultaten van het onderzoek. De wetgever 
wil hiermee de controle op een evaluatie van het beleid en het financieel beheer door de Raad versterken. 
 
2.3. Informatie aan de Rekenkamer 
Het College dient de Rekenkamer op de hoogte te stellen van de onderzoeken en de resultaten daarvan, 
zodat geen overlap optreedt en de Rekenkamer gebruik kan maken van de resultaten van de 
onderzoeken.  
 
3. De Gemeentelijke Verordening  
 
De Rekenkamer stelt vast dat de Raad in 2003 in de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de gemeente Maastricht” nadere regels heeft gesteld zoals bedoeld in de wet. 
In de Verordening is het volgende vastgelegd. 



 5

 
3.1. Onderzoeken  
Het College voert themagerichte doelmatigheidsonderzoeken uit en het college toetst de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van programma’s en paragrafen van de begroting (art. 2 van de Verordening). 
 
3.2. Onderzoeksplan  
Het college zendt ieder jaar een onderzoeksplan naar de Raad van de te verrichten interne onderzoeken. 
Dit onderzoeksplan zal vanaf begrotingsjaar 2005 worden opgenomen in de begroting. Daarbij wordt (op 
grond van art 3 lid 2) per intern onderzoek globaal aangeven: 

1. het onderzoeksobject  
2. de reikwijdte  
3. de onderzoeksmethode  
4. de doorlooptijd  
5. de wijze van uitvoering en de budgetten  
6. wie het onderzoek uitvoert en  
7. de considerans (de overwegingen). 

 
3.3. Voortgang 
In de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en de jaarstukken rapporteert het College over de 
voortgang van de bedoelde onderzoeken en de uitputting van de bijbehorende budgetten (art. 4). 
 
3.4. Rapportage en gevolgtrekking 
Elk onderzoeksrapport bevat tenminste een analyse van de resultaten en indien nodig aanbevelingen 
voor verbeteringen. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de Raad 
aangeboden. Het College neemt op basis van het plan van verbeteringen maatregelen. Ook wordt dan 
een vervolgonderzoek gehouden naar de resultaten van de maatregelen (art. 5). 
 
4. Normenkader 
 
De Rekenkamer hanteert bij de beoordeling van de uitvoering van de onderzoeksplicht door het College 
van B en W de wettelijke voorschriften en de door Raad vastgestelde Verordening als normenkader.  
 
5. Bevindingen 
 
De uitvoering van de wettelijke verplichting en de regels van de verordening heeft de Rekenkamer 
getoetst voor de jaren 2004 tot en met 2008 (voor zover relevant). De Rekenkamer komt hierbij tot de 
volgende bevindingen. 
 
5.1. Wettelijke voorschriften  
 
De Raad stelt regels: de Raad heeft met de vaststelling van de Verordening op 14 oktober 2003 aan 
deze eis voldaan. 
 
Uitgevoerde onderzoeken: ten aanzien van de jaren 2004 tot en met 2008 zijn (naar de Rekenkamer is 
medegedeeld) de volgende onderzoeken gepland c.q. uitgevoerd: 
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      opgave gemeente 
 
2004:  geen 
 
2005: 

1 Betaalgedrag Gemeente Maastricht:  gerealiseerd in 2005 
2 Evaluatie Horecabeleid:  gerealiseerd in 2005 
3 Investeringen in de Publieke Sector gerealiseerd in 2005   

 
2006: 

1 Bestuur en dienstverlening  gerealiseerd in 2006 
2 Sociale Zekerheid en reïntegratie gerealiseerd in 2006 
3 I en A Processen   gerealiseerd in 2006 
4 Financiën (incl. Sc FA&T)  niet uitgevoerd 
5 P en O incl. Sc P&O   niet uitgevoerd 

 
2007: 

1 Sociale Zekerheid en reïntegratie gerealiseerd in 2007 
2 I en A incl. IAS    niet gerealiseerd 
3 Facilitaire zaken   niet gerealiseerd 
4 Kunst en Cultuur   niet gerealiseerd 
5 Openbare ruimte en buurtgericht werk niet gerealiseerd 
6 Control     niet gerealiseerd 
7 Communicatie    niet gerealiseerd 
8 Secretariaten    niet gerealiseerd 

 
2008 (planning): 

1 Welzijn 
2 Onderwijs 
3 Zorg en gezondheid 
4 Veiligheid 
5 Sociale Zekerheid en reïntegratie 

 
 
Schriftelijk verslag:  
De wet schrijft voor dat het College schriftelijk verslag uitbrengt van de resultaten van de onderzoeken 
aan de Raad. In de periode 2004 t/m 2007 zijn geen onderzoeksrapporten aan de Raad uitgebracht. Over 
het jaar 2006 is de Raad via de Jaarrekening 2006 over de uitkomsten van het onderzoek naar 
burgerzaken / kwijtschelding belastingen geïnformeerd. Daarin is een beknopte bijlage opgenomen met 
de onderzoeksresultaten.  
Het College heeft in de periode 2004 t/m 2007 van twee onderzoeken schriftelijk verslag uitgebracht aan 
twee commissies. Desgevraagd deelde het College de Rekenkamer mede dat in het najaar 2005 de 
commissie Middelen middels een Collegenota en bijbehorend onderzoeksrapport geïnformeerd is over de 
onderzoeksresultaten over het betaalgedrag en de commissie SMM middels een Collegenota en het 
bijbehorende onderzoeksrapport ook is geïnformeerd over de resultaten van het Horecabeleid.  
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Informatie aan de Rekenkamer: De Rekenkamer heeft, ondanks nadrukkelijk verzoek, van geen enkel 
onderzoek een rapport of verslag ontvangen. 
 
5.2.  Regels gesteld door de Raad in de Verordening d.d. 14 oktober 2003 
 
Het College voert themagerichte doelmatigheidsonderzoeken uit en het College toetst de 
doeltreffendheid en doelmatigheid 
 
Desgevraagd antwoordt het College aan de Rekenkamer dat er in 2004 geen onderzoeken hebben 
plaatsgevonden, in 2005 drie onderzoeken zijn uitgevoerd, er ook in 2006 drie onderzoeken hebben 
plaatsgevonden en er in 2007 één onderzoek is gerealiseerd.  
Vanwege het niet beschikbaar stellen van de onderzoeksrapporten kan de Rekenkamer niet beoordelen 
of sprake is van themagerichte doelmatigheidsonderzoeken waarbij de doeltreffendheid en doelmatigheid 
is getoetst.  
 
Onderzoeksplan 
Het College behoort ieder jaar een onderzoeksplan van de te verrichten interne onderzoeken naar de 
Raad te zenden. Dit onderzoeksplan zal, volgens de verordening, vanaf begrotingsjaar 2005 worden 
opgenomen in de begroting. Daarbij wordt (op grond van art 3 lid 2) per intern onderzoek globaal 
aangeven: 

• het onderzoeksobject 
• de reikwijdte 
• de onderzoeksmethode 
• de doorlooptijd 
• de wijze van uitvoering 
• de budgetten 
• wie het onderzoek uitvoert 
• de considerans (de overwegingen). 

 
2004 
In dit jaar zijn geen onderzoeksplannen opgesteld en zijn in de begroting en de jaarrekening geen 
voortgangsrapportages opgenomen 
 
2005 
In de begroting 2005 is het bestaan van art 213a gemeld en ook dat het College besloten heeft de 
volgende drie onderzoeken te laten uitvoeren: 

• effectiviteit en doelmatigheid horecabeleid 
• effectiviteit en doelmatigheid van de investeringen in de publieke dienstverlening 
• de kwaliteit en de doelmatigheid van het betaalgedrag van de gemeente. 

Het College meldt dat de Raad op korte termijn informatie zal ontvangen over de onderzoeksopzet van 
deze drie onderzoeken. In de desgevraagd ontvangen stukken heeft de Rekenkamer niet de aan de Raad 
toegezegde informatie aangetroffen.  
Er is geen enkel onderzoeksplan opgesteld dat aan de vereisten van de verordening voldoet.  
In de jaarrekening 2005 is geen informatie opgenomen over de voortgang van de aangekondigde 
onderzoeken of van de resultaten. Ook is de Raad niet separaat geïnformeerd over de uitkomsten.  
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2006 
Het College meldt in de begroting 2006 dat de Raad over de resultaten van de in 2005 geïnitieerde 
onderzoeken nog afzonderlijk zal worden geïnformeerd. Voor zover de Rekenkamer bekend, is dit niet 
gebeurd. Ook worden de te onderzoeken beleidsterreinen voor de jaren 2006 t/m 2009 genoemd en 
worden de uitgangspunten voor de planning geformuleerd. Voor het jaar 2006 staan in totaal vier 
onderzoeken geprogrammeerd. Bij de ondersteunende processen twee: Financiën (incl. Sc FA&T) en P 
en O (incl. Sc P en O) en bij de primaire processen ook twee: Bestuur en dienstverlening en Kunst en 
Cultuur. Er is geen specificatie gegeven van het onderzoeksobject, de reikwijdte, de onderzoeksmethode, 
de doorlooptijd, de wijze van uitvoering, de budgetten, de vraag wie het onderzoek uitvoert en de 
considerans. Gemeld wordt dat “Afhankelijk van de omvang kan het hele programma dan wel onderdelen 
daarvan (=producten) object van onderzoek zijn”. 
Er is geen onderzoeksplan opgesteld dat aan de vereisten van de verordening voldoet. 
  
In de Jaarstukken 2006 wordt de Raad over de uitkomsten van het onderzoek naar burgerzaken/ 
belastingen geïnformeerd door middel van de Rekening 2006. Hier is in een afzonderlijke bijlage (bijlage 
9) een toelichting gegeven bij de resultaten en, weliswaar beknopt, over de methode van onderzoek. 
Aanbevolen wordt de mogelijkheden tot vergroting van inkomstenbesparing en verbetering dienstverlening 
nader te onderzoeken, te kwantificeren en te implementeren en hierover afzonderlijk te rapporteren.   
Van de overige in 2005 en 2006 geplande onderzoeken is geen (voortgangs-)rapportage in de 
jaarstukken aangetroffen. 
 
2007 
In de begroting 2007 is de tekst, met weglating van het jaar 2006, vrijwel een kopie van die in de 
begroting 2006 op dit punt. Het onderzoeksprogramma voor de komende jaren is geheel identiek. Over de 
voortgang van de in 2005 en 2006 aangekondigde onderzoeken wordt niets gezegd. Ook wordt niet 
ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen zoals gedaan in 
de Rekening 2006.  
 
De Rekening 2007 is nog niet beschikbaar. 
 
2008 
In de begroting 2008 is de tekst, met weglating van het jaar 2007, vrijwel een kopie van die in de 
begroting 2007 op dit punt. Het onderzoeksprogramma voor de komende jaren is geheel identiek. Ook is 
daar geen informatie opgenomen over de voortgang van de in 2005, 2006 en 2007 aangekondigde 
onderzoeken.  
 
 
 
6. Conclusies  
 
Op grond van de Gemeentewet (art 213a GW)  is het College verplicht onderzoek te verrichten naar de 
doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde beleid. Daartoe heeft de Raad op 14 
oktober 2003 een “Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid” vastgesteld. De 
Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre het College over de periode 2004 t/m 2008 heeft voldaan aan 
de wettelijke verplichtingen en de bepalingen uit de verordening. De Rekenkamer komt op grond van haar 
onderzoek tot de volgende conclusies en aanbevelingen.  
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Conclusies 
 

 
1. Het College voert de uit de wet en verordening voortvloeiende verplichtingen onvoldoende 

uit.   
 
2. In de onderzochte periode treedt in de loop van de tijd een verslechtering op.  
 
3. De Raad wordt over de voorgenomen onderzoeken niet of zeer summier geïnformeerd. 

Over de uitkomsten van de onderzoeken wordt de Raad meestal in het geheel niet of zeer 
summier geïnformeerd. 

 
4. In onderhavig Rekenkameronderzoek is, ondanks een toezegging aan de Rekenkamer, niet 

voldaan aan de wettelijke verplichting de Rekenkamer (desgevraagd) te informeren over de 
uitkomsten van de onderzoeken en de resultaten aan de Rekenkamer beschikbaar te 
stellen. De wettelijke verplichting daartoe is vastgelegd in de Gemeentewet en de WOB. 

 
 
7. Aanbevelingen 
 

1. De Rekenkamer beveelt het College aan te voldoen aan de wettelijke verplichtingen 
voortvloeiend uit art. 213a Gemeentewet. Dit houdt concreet in: 

a. het doordacht plannen van specifieke onderzoeken 
b. de Raad informeren over de voorgenomen onderzoeken conform de door de Raad 

vastgestelde Verordening 
c. de Raad informeren over de uitkomsten van de onderzoeken en eventueel daarop 

gebaseerde verbeterplannen.  
 
2. De Rekenkamer beveelt het College aan de Rekenkamer alle gevraagde inlichtingen en 

documenten te verstrekken zoals bepaald in de Gemeentewet. Dat geldt in het bijzonder in 
deze casus waar in art 213a voor de onderhavige onderzoeken nog eens de algemene 
verplichting nadrukkelijk is toegespitst.  

 
3. De Rekenkamer adviseert het College op korte termijn een verbeterplan op te stellen, zodat 

vanaf 2008 aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.  
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8. Bestuurlijke reactie 
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9 Nawoord Rekenkamer 
 
Alvorens in te gaan op de inhoud van de bestuurlijke reactie stelt de Rekenkamer vast dat het College in 
zijn brief aan de Raad van 26 februari 2008, voortijdig en onjuist melding maakt van de inhoud van het 
conceptrekenkamerrapport. De Rekenkamer heeft haar eindrapport op dat moment nog niet uitgebracht 
en uitsluitend en alleen ten behoeve van een bestuurlijke reactie in het kader van hoor- en wederhoor aan 
het college vertrouwelijk beschikbaar gesteld.  
 
De Rekenkamer acht deze handelwijze van het College om twee redenen onjuist:  

- Tot het moment van publicatie rust op een conceptrapport vertrouwelijkheid die door het college 
gerespecteerd dient te worden. 

- De rekenkamer kan de door het College geformuleerde onderzoeksconclusie niet delen. Wat aan 
de Raad wordt gemeld over de inhoud van het conceptrapport is onjuist. 

Daardoor wordt de raad door het College van B en W niet alleen ongepast voortijdig, maar ook onjuist 
over het rekenkamerrapport geïnformeerd.  
 
De inhoudelijke reactie 
De beschrijving die het College in zijn bestuurlijke reactie geeft van het onderzoeksproces van de 
Rekenkamer, is eenzijdig, onjuist en onvolledig. Omdat de Rekenkamer niet wil afleiden van de inhoud, 
wil ze het bij deze constatering laten.  
 
De inhoudelijke kant van de bestuurlijke reactie is onderstaand cursief weergegeven en vervolgens in vet 
de reactie van de Rekenkamer. 
 
Bij paragraaf 5.1 Wettelijke voorschriften 
… 
In de aan u verstrekte schriftelijk informatie op 19/12/07 en 11/01/08 en telefonisch op 16/01/08 is 
aangegeven dat eerst de raad deze rapportage nog dient te ontvangen. De rapporten zullen de raad 
digitaal ter beschikking worden gesteld (zie bijlage). Op dat moment zijn ze ook beschikbaar voor de 
rekenkamer. 
Dit standpunt van het college is in strijd met de Wet Openbaarheid van Bestuur en de 
Gemeentewet. Allereerst is in de Wet Openbaarheid van Bestuur aangegeven dat elke burger recht 
heeft op alle schriftelijke bestuurlijke informatie (behoudens enkele specifiek genoemde 
uitzonderingen). Voor de Rekenkamer is in de Gemeentewet dit recht nog eens versterkt om te 
voorkomen dat een rekenkamer alleen maar gebruik zou kunnen maken van reeds uitgebrachte 
aan de raad toegezonden stukken. De Rekenkamer acht het een ernstige zaak dat het College de 
facto blijft weigeren de Rekenkamer tijdig alle benodigde informatie te verschaffen die zij in het 
kader van haar onderzoek nodig heeft. Daarmee bemoeilijkte het College het onderzoek van de 
Rekenkamer in ernstige mate. De Rekenkamer heeft inmiddels haar standpunt in een onderhoud 
op 26 februari jl. kenbaar gemaakt aan de gemeentesecretaris. 
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Bij Paragraaf 5.2 Regels gesteld door de Raad 
Pagina 7 
Uw bevinding ….zullen zijn afgerond 
Voor kennisgeving aangenomen. Geen wijziging in rapport aangebracht.  
 
Pagina 7 
In de jaarrekening…de uitkomsten. 
De strekking van de rekenkameropmerking is juist: De wet spreekt nadrukkelijk over het 
informeren van de Raad. Geen wijziging in het rapport aangebracht. 
 
Pagina 8 
Uw bevinding op dit punt is onjuist. Het onderzoek ex art 213a Gemeentewet “ programma 8 Kunst en 
Cultuur” is gepland in de begroting 2007. 
Deze tikfout is correct opgemerkt: Kunst en Cultuur is per abuis geplaatst bij 2006 en dit moet zijn 
2007. Dit is hiermee rechtgezet. 
  
Tenslotte merkt de Rekenkamer op dat zij de inspanningen van het College om te gaan voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen ex art 213a Gemeentewet met belangstelling zal gaan volgen.  
 
Rekenkamer Maastricht 
 
 
 
 
 



 17

Bijlage 1 tekst Gemeentewet 
 
Artikel 213a Gemeentewet luidt als volgt: 

 

1.  
Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem 

gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover. 

2.  
Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. 

3.  
Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie 

uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt haar, onderscheidenlijk 

hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid. 
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Bijlage 2: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
gemeente Maastricht (vastgesteld door de Raad op 14 oktober 2003) 
 

 
Artikel 1. Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. doelmatigheid: 
het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 
b. doeltreffendheid: 
de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook 
daadwerkelijk worden behaald. 
c. dienst: 
zelfstandig organisatieonderdeel binnen de gemeentelijke organisatie belast met een functionele 
taakstelling, dat volgens het sturingsprincipe van integraal management wordt geleid en door middel 
van een eigen planning & controlcyclus wordt beheerst. 
 
Artikel 2. Onderzoeken 
1. Het college voert themagewijs doelmatigheidsonderzoeken uit. De thema bepaalt of het onderzoek 
op dienstniveau of op afdelingsniveau moet plaatsvinden. 
2. Het college toetst de doeltreffendheid en de doelmatigheid van (delen van) programma’s en 
paragrafen van de begroting. 
 
Artikel 3. Onderzoeksplan 
1. Het college zendt ieder jaar een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te 
verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Dit onderzoeksplan 
zal vanaf begrotingsjaar 2005 opgenomen worden in de begroting. 
2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven: 
a. het object van onderzoek; 
b. de reikwijdte van het onderzoek; 
c. de onderzoeksmethode; 
d. doorlooptijd van het onderzoek; 
e. de wijze van uitvoering; 
f. welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de 
onderzoeken; 
g. wie het onderzoek gaat uitvoeren(opdrachtnemer); 
h. de considerans van het onderzoek. 
 
Artikel 4. Voortgang onderzoeken 
Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de 
voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van 
de bijbehorende budgetten. 
 
Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking 
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. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van 
verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de 
raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering maatregelen. 
3. Om vast te stellen of het gewenste resultaat van de aanbevelingen voortkomend uit een 
onderzoek is gerealiseerd, wordt een vervolgonderzoek gehouden binnen een door het 
college vast te stellen termijn. 
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Artikel 6. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van 14 oktober 2003, met dien verstande dat ze van 
toepassing is voor begrotingsjaar 2004 en verder. 
 
Artikel 7. Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de gemeente Maastricht”. 
 
 
 
 
 
 
 




