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Raadsvoorstel
Onderwerp:



Vaststellen nieuwe verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bergen”
vast te stellen.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1
INLEIDING
Elke gemeente dient een zogenoemde doelmatigheidsverordening te hebben. Deze
verordening is gebaseerd op artikel 213a, lid 1 van de Gemeentewet.
In de BUCH-gemeenten is dit in de bestaande verordeningen zo uitgewerkt dat worden
onderzocht:
* de doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie;
* de doeltreffendheid van programma’s en paragrafen.
De ambtelijke organisaties van de BUCH-gemeenten zijn echter samengevoegd tot één
Werkorganisatie BUCH, die belast is met de uitvoering van het beleid van de vier
gemeenten. De colleges kunnen dus niet meer de doelmatigheid van een eigen
gemeentelijke organisatie onderzoeken. Daarom moeten de gemeentelijke
verordeningen zo worden aangepast dat deze - conform de wettekst - betrekking hebben
op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

1.1

Doel advies

Van de raad wordt verwacht dat hij:
de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bergen”
vaststelt.
2

KEUZERUIMTE

Er is geen keuzeruimte om wel of niet een verordening als hier bedoeld vast te stellen; de
Gemeentewet schrijft vaststelling verplicht voor.
Wel kan de raad zelf bepalen welke kaders gelden voor het uitvoeren van de onderzoeken.
Gelet op de uitvoering van de gemeentelijke taken binnen de Werkorganisatie BUCH is het
gewenst om in elk van de vier gemeenten een gelijkluidende verordening vast te stellen.
2.1

Beleidskaders

2.1.1
N.v.t.

Collegeprogramma

2.1.2
N.v.t.

Lokaal beleid

2.1.3
Landelijke wet- en regelgeving
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
artikel 213a Gemeentewet
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3

ADVIES

3.1/3.2
Toelichting op het advies en overwegingen van het college
Elke gemeente dient een zogenoemde doelmatigheidsverordening te hebben. Deze
verordening is gebaseerd op artikel 213a, lid 1 van de Gemeentewet: “Het college verricht
periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem
gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover.”
In de BUCH-gemeenten is dit in de bestaande verordeningen zo uitgewerkt dat worden
onderzocht:
* de doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie;
* de doeltreffendheid van programma’s en paragrafen.
Deze uitwerking is overeenkomstig de modelverordening van de VNG.
Anders dan het onderzoek door de rekenkamer gaat het hierbij om een zelfonderzoek. Het
college moet periodiek toetsen of bij het uitvoeren van het gemeentelijk beleid wordt voldaan
aan de eisen van doelmatig en doeltreffend bestuur. Het college is verplicht deze onderzoeken
te verrichten en hiervan verslag uit te brengen. De rekenkamercommissie kan wél gebruik
maken van de resultaten van de onderzoeken van het college.
De raad heeft bij deze onderzoeken een kaderstellende rol. De verordening die de raad
vaststelt, bevat deze kaders. De raad bepaalt op die manier waar het college op hoofdlijnen
aan moet voldoen en op welke wijze de raad bij de onderzoeken wordt betrokken en over de
onderzoeken wordt geïnformeerd.
De ambtelijke organisaties van de BUCH-gemeenten zijn tot één Werkorganisatie BUCH
samengevoegd, die belast is met de uitvoering van het beleid van de vier gemeenten. De
colleges kunnen dus niet meer de doelmatigheid van een eigen gemeentelijke organisatie
onderzoeken. Daarom moeten de gemeentelijke verordeningen zo worden aangepast dat
deze - conform de wettekst - betrekking hebben op de doelmatigheid en doeltreffendheid van
het door het college gevoerde bestuur.
Daarnaast kunnen de colleges ook - gezamenlijk - een onderzoek (laten) instellen naar het
doelmatig benutten door de Werkorganisatie BUCH van door de gemeenten gezamenlijk
beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van beleid.
Door de verordeningen aldus aan te passen wordt ook gehoor gegeven aan de oproep van
de gemeenschappelijke rekenkamercommissie (brief aan de raden en colleges d.d. 24
oktober 2016) om de bestaande verordeningen te actualiseren en de
doelmatigheid/doeltreffendheid van het gevoerde bestuur te (blijven) onderzoeken.
3.1

Regionale samenwerking en couleur lokaal

De tekst van de conceptverordening is op 29 november 2017 besproken in de BUCH-brede
raadswerkgroep financiën. De daarbij gemaakte opmerkingen zijn in de conceptverordening
verwerkt.
3.2
N.v.t.

Participatie, samenspel

3.3
N.v.t.

Risico’s
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3.4
N.v.t.

Financiën

3.5
N.v.t.

Inkoop

3.6
N.v.t.

Juridische Zaken

3.7
Communicatie
Na vaststelling wordt de verordening op de voorgeschreven wijze gepubliceerd.
3.8
N.v.t.

Duurzaamheid

3.9
N.v.t.

Veiligheid

4

UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE

Na vaststelling van de verordening worden, overeenkomstig de daarin opgenomen kaders,
de onderzoeken gepland en uitgevoerd.
5

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN





brief gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH d.d. 24 oktober 2016;
overzicht met vergelijking teksten nieuwe verordening, modelverordening VNG en
bestaande vier verordeningen;
toelichting op de artikelen van de verordening;
raadsbesluit tot vaststelling van de verordening.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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