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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  onderzoeksjaarplan 2019 Art 213a 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
Kennis te nemen van het onderzoeksjaarplan 2019 Art 213a. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 7 maart 2019 
Zaaknummer : BB18.00640 
Voorstelnummer : RAAD180219 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 14 februari 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Control en Advies 
Opsteller(s) : Astrid van Bockhooven 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  : onderzoeksjaarplan 2019 Art 213a 



 

Pagina 2 van 4 
 

RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

In artikel 2 van de verordening 213a wordt het college opgedragen onderzoek te doen naar 
de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. In dit artikel is 
opgenomen dat genoemde onderzoeken tenminste één onderzoek betreft van de eigen 
gemeente en tenminste één onderzoek gezamenlijk uitgevoerd wordt met de andere 
gemeenten, die deelnemen in de Werkorganisatie BUCH. 

In artikel 3 van deze verordening is opgenomen dat er een jaarlijks onderzoeksjaarplan wordt 
gestuurd naar de raad van de te verrichten interne onderzoeken. 

Dit onderzoeksjaarplan geeft aan welke onderzoeken worden uitgevoerd in 2019, de 
planning voor het komend jaar, wat de onderzoeken kosten en welk budget er in de 
begroting is opgenomen. 

 

 
2. KEUZERUIMTE  
 
Het onderzoeksjaarplan 2019 Art 213A is vastgesteld door het college.  De onderzoeken in 
het onderzoeksplan zijn per onderzoek uitgewerkt. Het onderzoeksplan wordt aangeboden 
aan de raad, en de raad kan het ter bespreking agenderen. 
 
 
3. TOELICHTING OP HET ADVIES  
 

In het MT BUCH is de notitie uitvoering onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 
(Artikel 213a onderzoeken) vastgesteld. Deze notitie vermeldt dat de gemeenten over 2019 
een onderzoeksjaarplan sturen naar de raad.  

Globaal proces 2019 

 Bepalen onderzoeksonderwerpen 2019 (okt/nov 2018)  

 Op- en vaststellen van het onderzoeksjaarplan 2019 (nov/dec 2018) 

 Maken van de individuele onderzoeksplannen 2019 (geheel 2019)  

 Uitvoeren van de individuele onderzoeksplannen 2019 (geheel 2019 met mogelijke 
doorloop in 2020) 

 Rapporteren over de bevindingen en doen van aanbevelingen (uiterlijk een maand na 
afronden onderzoek)  

 Eventueel opstellen en vaststellen verbeterplan (uiterlijk twee maanden na afronden 
onderzoek) 

 Rapporteren over het verbeterplan en lopende art 213a onderzoeken (in de P&C 
documenten 

 
 

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
nvt 
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5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 
Dit advies is ook aangeboden aan Bergen, Uitgeest en Heiloo. 
 

6. RISICO’S  
nvt 
 

7. FINANCIËN  

 
 

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 

 

 Afgestemd met: team Communicatie. Communicatie neemt deel aan de werkgroep 
Uitvoering Burger- en Ondernemerspeiling 

 Afgestemd met de gebiedsregisseurs, zij zijn betrokken bij dit project. 
 

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  

De totale doorlooptijd van de onderzoeken bedraagt 2 maanden. 

Het voorstel is om in de maand maart 2019 het onderzoek te starten, zodat de uitkomsten 
eind mei beschikbaar zijn. De presentaties kunnen dan in juni 2019 worden gepland. 

De doorlooptijd van dit project is 4 maanden.  

Projectplanning  WEEK  

Opdrachtverstrekking  3 
Startoverleg, opvragen adressen 15 januari 2019 3 
Briefpapier, enveloppen, aanvullende vragen, 
akkoord op vragenlijst  

4 

Programmeren vragenlijst  4 
Externe communicatie via lokale media en 
ondernemersverenigingen  

8 

Verzending uitnodigingbrieven  10 
Veldwerkperiode  10-14  
Rappel  12 
Bestandsopmaak, data-analyse en rapportage  14 
Opleveren conceptrapportage/factsheet, 
telefonische bespreking  

15 

Definitief rapport/factsheet  16 
Presentaties n.t.b.  

 
 
  
 



 

Pagina 4 van 4 
 

 
10. BIJLAGEN 
 

 Onderzoeksjaarplan 2019 Art 213A 
 
11. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
nvt 
 
 
12. COMMISSIE BESPREKING / ADVIES 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


