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1 Inleiding
De Lokale Rekenkamer te Utrecht nodigt jaarlijks de gemeentelijke rekenkamers uit deel te nemen aan een
“DoeMee Onderzoek”. Dit jaar, 2008, ging dat over art. 213a van de gemeentewet.
Omdat de Rekenkamer Hardenberg het beeld had dat de wijze waarop bestuurders in Hardenberg met de
wetgeving omgaan voor verbetering vatbaar zou zijn, is er ingeschreven op dit “DoeMee Onderzoek”.

1.1 Aanleiding en doelstelling van dit DoeMee-onderzoek
Aanleiding
Sinds de invoering van de dualisering in het lokale bestel hebben colleges van burgemeester en wethouders de
verplichting om periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde
bestuur. Van de resultaten van dit onderzoek dienen zij bovendien verslag uit te brengen aan de gemeenteraad.
Daarnaast moeten de colleges de gemeentelijke rekenkamer tijdig inlichten over de gekozen onderzoeksonderwerpen.
Deze drie verplichtingen zijn sinds maart 2003 dwingend voorgeschreven in artikel 213a van de Gemeentewet.
Het doel dat de wetgever hiermee voor ogen had, was dat gemeenten doelmatiger en doeltreffender zouden gaan
werken en dat de publieke verantwoording daarover zou worden versterkt. 1
Uit een vooronderzoek van De Lokale Rekenkamer blijkt dat veruit de meeste colleges grote moeite hebben om aan
hun verplichtingen uit de Gemeentewet te voldoen. Van de 120 ondervraagde gemeentecontrollers antwoordt maar liefst
30% dat sinds de invoering van de wettelijke verplichting in 2003, in hun gemeenten nog geen enkel ‘213a-onderzoek’
is uitgevoerd. Uit antwoorden op aanvullende vragen blijkt zelfs een nog minder rooskleurig beeld; de colleges van ruim
tweederde van de gemeenten onderzoeken de eigen beleidsuitvoering niet op doelmatigheid en doeltreffendheid zoals
de Gemeentewet voorschrijft.
Omdat vele colleges en raden na vier jaar nog steeds moeite hebben om het 213a-instrument een duurzame en
praktische plaats in het lokale bestel te geven, vond De Lokale Rekenkamer het de hoogste tijd dat plaatselijke
rekenkamers zich met dit onderwerp zouden gaan bezighouden. Als sluitstuk van controle zijn deze rekenkamers
immers begaan met (transparantie over) de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.
Eind 2007 programmeerde De Lokale Rekenkamer een DoeMee-onderzoek met als onderwerp ‘Collegeonderzoek
in het kader van artikel 213a Gemeentewet’. Evenals de rekenkamers van dertien andere gemeenten heeft de
rekenkamercommissie van de gemeente Hardenberg besloten te participeren in dit onderzoek.
Doelstelling
Behalve de bovengenoemde constatering dat 213a-onderzoek moeizaam van de grond komt, is ook de vraag waaróm
dit het geval is interessant. Nog belangrijker is de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat 213a-onderzoek
daadwerkelijk zal bijdragen aan meer transparantie en beter lokaal bestuur.
De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek moeten een bijdrage leveren aan de verbetering van
(de inbedding van) het 213a-onderzoek in de verschillende gemeenten. Van een ‘verplicht nummer’ kan het
213a-onderzoek dan worden tot een duurzaam en praktisch instrument waarmee transparantie over doelmatigheid
en doeltreffendheid minder afhankelijk is van externe controle, en meer ‘ingebakken’ raakt in de gemeentelijke praktijk
van alledag. Dit DoeMee-onderzoek heeft de volgende doelstelling:
Het toetsen van de uitvoering van, en kaders voor, 213a-onderzoek om aanbevelingen te doen ter bevordering van
de uitvoering en de effectiviteit van 213a-onderzoek in de gemeente.

1

Handreiking voor de financiële controleverordeningen, VNG / BZK, 2003.
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1.2 Analysekader
Verschillende spelers hebben eigen instrument
De rekenkamer is niet de enige die in de gemeente onderzoek doet naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het
gevoerde beleid. Integendeel. Met de dualisering van het lokale bestel heeft de wetgever het college (en in mindere mate
de raad) ook een intern instrument gegeven om beter te kunnen controleren of de doelen die gesteld zijn ook worden
gehaald binnen de afgesproken kaders: onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de 213averordening (hier ook ‘collegeonderzoek’ genoemd). Daarbij is de gedachtegang dat de verschillende spelers in het
lokale bestel hun ‘eigen’ controle-, dan wel onderzoeksinstrument hebben.
Tabel 1: De verschillende lokale spelers met hun eigen controle- / onderzoeksinstrumenten 2
Speler

Instrument

Geregeld in artikel Gemeentewet:

Raad

Accountantscontrole /

Artikel 213 / artikel 182* / artikel 155a

rekenkameronderzoek /
raadsenquête
College

Collegeonderzoek

Artikel 213a**

MT & ambtelijke organisatie

Interne controle / audits

Artikel 212 en deel 213

* Kanttekening bij het ‘eigene’ van dit instrument is de door de wetgever gewaarborgde onafhankelijkheid van de
rekenkamer(commissie). De rekenkamer(commissie) bepaalt zelf haar onderzoeksonderwerpen.
** K
 anttekening bij het ‘eigene’ van dit instrument is de door de wetgever bepaalde betrokkenheid van de raad.
De raad stelt bij verordening regels voor collegeonderzoek en dient ook van de uitkomsten op de hoogte te worden gesteld
(vgl. ook artikel 197 Gw.).

Collegeonderzoek ook extern gericht
In de bovenstaande tabel worden enkele kanttekeningen geplaatst bij het ‘eigene’ van collegeonderzoek. Zo heeft de
wetgever bepaald dat de raad bij verordening regels dient te stellen voor de uitvoering van doelmatig- en doeltreffendheidonderzoek door het college. Ook schrijft de wetgever voor dat aan de raad wordt gerapporteerd over (onder meer)
de uitkomsten van het onderzoek. Artikel 197 van de Gemeentewet lijkt dit laatste nog aan te scherpen. Ten aanzien
van de informatie aan de raad stelt dat artikel dat de “rapportages” (meervoud) in het kader van 213a-onderzoek bij de
jaarrekening gevoegd dienen te worden. Zo bezien dient de raad dus op het niveau van afzonderlijke onderzoeken de
rapportages te ontvangen. Ook hiermee is raadsbetrokkenheid bij collegeonderzoek verondersteld.
In de onderstaande figuur is weergegeven hoe het doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek van het college gesitueerd
is tussen de ambtelijke organisatie en de raad. Het college richt zich met dit onderzoek op de beleidsuitvoering en (de
interne controle op) het beheer door de ambtelijke organisatie, maar richt zich in de verantwoording van dit onderzoek,
naar buiten, naar de raad.

2

 e onderzoeksinstrumenten die in deze tabel genoemd worden, zijn expliciet in de gemeentewet vastgelegd. Behalve deze in de wet vastgelegde
D
onderzoeksinstrumenten kan de raad ook artikelen 84, 169 en 180 gebruiken om onderzoek te (laten) verrichten.
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Figuur 1: 213a-onderzoek als ‘brug’ tussen intern onderzoek en externe verantwoording

Dit verantwoordende, extern gerichte aspect is door de onderzoekers meegenomen in hun benadering van
213a-onderzoek.

1.3 Vraagstelling, deelvragen en normenkader
Centrale vraagstelling
De uit de doelstelling afgeleide centrale onderzoeksvraag van dit DoeMee-onderzoek luidt:
Wat zijn de mogelijk bepalende factoren voor het al of niet uitvoeren van 213a-onderzoek en
(indien het wordt uitgevoerd) voor de kwaliteit 3 van dit onderzoek in de gemeente?
Deelvragen
Deze centrale onderzoeksvraag hebben wij uitgewerkt in acht deelvragen:
1.	Welk doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek wordt er in de gemeente onder de verantwoordelijkheid van het
college uitgevoerd?
2. In hoeverre voldoet dit onderzoek aan wat daarover in artikel 213a van de Gemeentewet is bepaald?
3. In hoeverre voldoet dit onderzoek aan wat daarover in de gemeentelijke verordening ex artikel 213a is bepaald?
4. In hoeverre voldoet dit onderzoek aan wat daarover in het gemeentelijke protocol voor 213a-onderzoek is bepaald?
5.	Wat is de kwaliteit 4 van dit onderzoek (is het erop gericht een bijdrage te leveren aan de doelmatigheid en
doeltreffendheid van, en publieke verantwoording over, het door het college gevoerde beleid)?
6.	Hoe verhoudt de kwaliteit 4 van het onderzoek in de gemeente zich tot de kwaliteit van onderzoek in de andere
deelnemende gemeenten?
7.	Is er een relatie tussen de kwaliteit 4 van het onderzoek en de inhoud van de gemeentelijke verordening
ex artikel 213a Gw?
8. Wat zijn de redenen voor het eventuele ontbreken van 213a-onderzoek in de gemeente?

 oor het bepalen van de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek wordt in dit onderzoek gekeken naar de wijze waarop het onderzoek een bijdrage
V
levert aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van, en de publieke verantwoording over, het door het college gevoerde beleid. Ons inziens betekent
dit dat doelmatigheid en doeltreffendheid geoperationaliseerd zou moeten zijn in een vooraf opgesteld normenkader. Ook moeten er maatregelen
genomen zijn om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen en tot slot moeten er aanbevelingen zijn gedaan die gebaseerd zijn op
de conclusies van het onderzoek, die op hun beurt weer gerelateerd waren aan de bevindingen, die weer gerelateerd waren aan de gehanteerde
normen.
4
Zie voetnoot 2.
3
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Normenkader
Zoals uit de centrale vraagstelling is af te leiden is het onderzoek enerzijds beschrijvend en exploratief; het wil
achterhalen wat de redenen zijn voor het (al of niet) uitvoeren van 213a-onderzoek in de gemeente. Anderzijds is het
onderzoek ook beoordelend; het toetst de kwaliteit van reeds uitgevoerd 213a-onderzoek en de kaders hiervoor.
De beoordeling van de kwaliteit van onderzoeken richt zich op de inbedding van het onderzoek in de gemeentelijke
organisatie en procedurele waarborgen die de gemeente stelt voor de (deugdelijke) uitvoering ervan. Het gehanteerde
normenkader heeft met name betrekking op het tweede, beoordelende element van het onderzoek.
Het normenkader is ontleend aan het doel van de wetgever bij het instellen van de verplichting zoals gesteld in artikel
213a van de Gemeentewet. Op grond van dat artikel, artikel 197 Gw en de handreiking van de VNG/BZK gaan wij ervan
uit dat het 213a-onderzoek van het college:
- gericht is op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke beleidsuitvoering;
- gericht is op het leereffect voor de ambtelijke organisatie, maar daarnaast ook op verantwoording;
- wordt uitgevoerd, mede aan de hand van een vooraf vastgesteld normenkader;
- wordt verantwoord in een voor de raad en andere geïnteresseerden toegankelijke rapportage.
Vanuit algemene overwegingen over voorspelbaarheid, kwaliteit en onafhankelijkheid van de onderzoeksuitvoering
gaan wij er verder vanuit dat collegeonderzoek wordt uitgevoerd, mede aan de hand van een vastgesteld, bij elk
213a-onderzoek te hanteren onderzoeksprotocol. In de onderstaande tabel vermelden wij de in dit DoeMee-onderzoek
gehanteerde normen en lichten wij hun herkomst toe.
Tabel 2: de gehanteerde normen en hun herkomst:
Norm:

Herkomst:

1. De gemeente beschikt over een door de raad

Artikel 213a, lid 1.

vastgestelde verordening ex artikel 213a
van de Gemeentewet.
2. In de verordening is opgenomen:

a) DLR; het is wenselijk dat totstandkoming

a) Hoe de onderwerpkeuze en selectie tot stand komt;		 onderwerpselectie aansluit bij wat gemeente
b) hoe vaak het college 213a-onderzoek uitvoert;
c) hoe en wanneer aankondiging van onderzoek
(aan rekenkamer en raad) plaatsvindt;
d) hoe rapportage over afgeronde 213a-onderzoeken
(aan de raad) plaatsvindt.

met 213a-onderzoek wil bereiken;
b) artikel 213a, eerste lid;
c) modelverordening VNG/BZK en artikel 213a, lid 3.
Toegespitst door DLR; aankondiging aan
rekenkamer èn raad. Bovendien is het wenselijk

		

dat wijze van aankondiging wordt vastgelegd en

		

daardoor gewaarborgd;

		
		
		
3. De gemeente beschikt over een onderzoeksprotocol

d) artikel 213a, lid 2. Toegespitst door DLR; het is
wenselijk dat wijze van rapporteren wordt
vastgelegd en daardoor gewaarborgd.
DLR. Een onderzoeksprotocol is niet verplicht,

voor 213a-onderzoek waarin voor de uitvoering

maar ons inziens een belangrijke waarborg voor

van 213a-onderzoek zijn beschreven:

de voorspelbaarheid, kwaliteit en onafhankelijkheid

a) Uitgangspunten (zie ook norm 4);

van de onderzoeksuitvoering.

b) randvoorwaarden (zie ook norm 5);
c) procedure (te volgen stappen in onderzoeksproces).
4. Het normenkader voor een onderzoek bevat

DLR. Een onderzoek dat een oordeel over

definities van de begrippen doelmatigheid

doelmatigheid of doeltreffendheid uitspreekt, kan niet

en doeltreffendheid of verwijst naar

zonder normenkader. De operationalisatie van

definities in de verordening.

doelmatigheid en doeltreffendheid in normen

		

voorkomt dat conclusies (te) algemeen blijven.
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5. Bij de uitvoering van 213a-onderzoeken zijn

Handreiking VNG/ BZK. Toegespitst door DLR;

maatregelen genomen die de objectiviteit van

het gaat 213a om zelfonderzoek (van het college),

het onderzoek waarborgen.

maar bijvoorbeeld ook om controle op de beheers-

		

processen, zoals de doelmatigheid van de interne 		

		

controle.

6. Bij de uitvoering van het onderzoek worden

a) Wettelijke norm;

de bepalingen in acht genomen uit:

b) wettelijke norm;

a) Artikel 213a van de Gemeentewet;

c) DLR; het ligt voor de hand dat, áls er een

b) de gemeentelijke verordening ex artikel 213a;

onderzoeksprotocol is, dit ook gehanteerd wordt.

c) een eventueel vastgesteld gemeentelijk
onderzoeksprotocol.
7. In het kader van de programmering van

Artikel 213a, lid 3. Toegespitst door DLR; overleg

213a-onderzoeken vindt overleg plaats tussen de

levert een belangrijke bijdrage aan de

verschillende ‘onderzoekende’ instanties van de

doelmatigheid van het onderzoek in gemeente en

gemeente, bijvoorbeeld in een auditcommissie.

bovendien tot begrip tussen verschillende

		

onderzoekende instanties in de gemeente.

8. Geplande onderzoeken worden tijdig, d.w.z. voorafgaand

Artikel 213a, lid 3. Toegespitst door DLR;

aan de uitvoering aan de rekenkamer(commissie) gemeld.
9. Geplande onderzoeken worden tijdig, d.w.z. voorafgaand

‘tijdig’ wil zeggen voorafgaand aan uitvoering.
DLR; voor voorspelbaarheid van en draagvlak voor

aan de uitvoering aan betrokkenen binnen de ambtelijke

het onderzoek is het van belang dat ambtelijke

organisatie bekend gemaakt.

betrokkenen (de ‘onderzochten‘) vooraf op de

		

hoogte worden gesteld.

10. Voorafgaand aan de uitvoering van elk 213a-onderzoek

DLR; voor een onafhankelijk oordeel is het van

stelt de gemeente een normenkader op aan de hand

belang dat het normenkader voorafgaand aan het

waarvan de doelmatigheid, dan wel de doeltreffendheid

onderzoek, dan wel in zekere onafhankelijkheid van

van het onderzochte beleid kunnen worden beoordeeld.

de onderzochte betrokkenen tot stand komt. Input

		

van vakafdelingen is niet per sé ongewenst maar

		

onderzoekers moeten ‘eigenaar’ zijn van het

		

normenkader.

11. Aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek zijn:

DLR; het betreft normen die van toepassing zijn op

a) Gerelateerd aan de bij het onderzoek gestelde normen;

elk onderzoek dat behalve leren, ook verantwoorden

b) gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek;

tot doel heeft. Aanbevelingen zijn niet primair

c) expliciet gericht op het verbeteren van doelmatigheid,

gebaseerd op al aanwezige deskundigheid, maar op

dan wel doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

conclusies die gebaseerd zijn op onderzoeks-

		

bevindingen.

12. De rapportage van het onderzoek is gericht op

Artikel 213a, lid 2 / artikel 197, lid 2. Toegespitst door

publieke verantwoording. Dit komt tot uiting in:

DLR; vanwege belang van verantwoording dient

- De verantwoording van de onderzoeksopzet en -uitvoering; onderzoeksaanpak transparant te zijn gemaakt en
- de toegankelijkheid van de rapportage.

moet elk onderzoek resulteren in een rapportage die

		

zelfstandig leesbaar is, voor college- en raadsleden,

		

maar ook voor geïnteresseerde burgers.
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1.4 Onderzoeksaanpak en methode in Hardenberg
Zoals gezegd is dit onderzoek een zogenaamd DoeMee-onderzoek. Dat wil zeggen dat het onderzoek
geprogrammeerd is door De Lokale Rekenkamer en dat er meerdere rekenkamers aan hebben deelgenomen.
Zo ook de rekenkamer van de gemeente Hardenberg. Dit onderzoek is dan ook uitgevoerd door De Lokale
Rekenkamer, in opdracht van de Rekenkamer Hardenberg. 5
Het onderzoek is uitgevoerd in vier fasen, het daarbij gevolgde werkproces beschrijven wij hieronder:
Fase 1: documentenanalyse (inventarisatie en beschrijving)
Deze fase van het onderzoek richtte zich op een verkennende vergelijking van de gemeentelijke verordening ex artikel
231a Gemeentewet met de modelverordening van de VNG en BZK en van de uitgevoerde 213a-onderzoeken met de
bepalingen in de Gemeentewet en in de gemeentelijke verordening.
Fase 2: interviews en documentenanalyse (beschrijving en toetsing)
In deze fase zijn de bevindingen uit de voorgaande fase in een interview voorgelegd en geverifieerd bij:
- de concerncontroller;
- de verantwoordelijke portefeuillehouder;
- uitvoerend controller.
Behalve ter verificatie van bevindingen, zijn de interviews ook gebruikt om de opvattingen van de verschillende
geïnterviewden over de gemeentelijke insteek en nut en noodzaak van 213a-onderzoek in kaart te brengen.
Gespreksverslagen zijn ter accordering teruggelegd bij de geïnterviewden.
Nadat de onderzoekers over een compleet dossier beschikten, heeft daadwerkelijke toetsing van beleidskader en
-uitvoering aan het normenkader plaatsgevonden.
Fase 3: opstellen nota van bevindingen
In deze fase zijn de resultaten van de voorgaande fasen van het onderzoek op papier gezet. Het was echter in deze
fase dat het de rekenkamer en de onderzoekers duidelijk werd dat er, gedurende de loop van dit onderzoek, een nieuwe
verordening ex art. 213a is opgesteld. Deze verordening is d.d. 13 mei 2008 ook door de gemeenteraad van Hardenberg
vastgesteld. Voor het onderzoek heeft dit betekend dat beide verordeningen in dit onderzoek zijn meegenomen.
De nota van bevindingen is voor wederhoor aan de gemeentelijke organisatie voorgelegd.
Fase 4: verwerken ambtelijk wederhoor, opstellen vergelijking, en formuleren conclusies en aanbevelingen
Na verwerking van reacties uit ambtelijk wederhoor heeft de nota gediend als basis van de vergelijking tussen
Hardenberg en zeven van de andere deelnemende gemeenten.
De aan dit DoeMee-onderzoek deelnemende gemeenten zijn:
Aa en Hunze*

Alblasserdam

Apeldoorn*

Dordrecht

Drimmelen

Hardenberg*

Hilversum*

Lelystad

Mill en Sint Hubert

Ridderkerk*

Roermond*

Uden

Venlo*

Wûnseradiel*

*Deze gemeenten zijn meegenomen in de vergelijking in hoofdstuk 5. Van de andere gemeenten was op het moment van de
vergelijking nog geen nota van bevindingen gereed. Een vergelijking van alle gemeenten zal gemaakt worden in de overkoepelende
nota die separaat verschijnt.

Vervolgens is de gecompleteerde nota (dus inclusief bevindingen van de vergelijking) uitgangspunt geweest bij het
formuleren van conclusies en aanbevelingen. Deze zijn opgenomen in de bestuurlijke nota.
5
De Rekenkamer Hardenberg en De Lokale Rekenkamer zijn bekend met de scriptie van Koert Webbink over de uitvoering van de onderzoeksplicht
ex art. 213a Gemeentewet, waarin ook de onderzoekspraktijk in Hardenberg aan de orde komt. In dit DoeMee-onderzoek is deze scriptie (Koert
Webbink, Een onderzoek onder de Overijsselse gemeenten naar de uitvoering van de onderzoeksplicht ex art. 213a Gemeentewet, Universiteit
Twente, november 2007) echter niet meegenomen.
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1.5 Leeswijzer
Omdat aan dit DoeMee-onderzoek meerdere gemeenten hebben deelgenomen, en het onderzoek op dezelfde wijze is
uitgevoerd, is ook de nota op dezelfde wijze opgebouwd. Deze nota bevat met de volgende hoofdstukken en paragrafen
achtereenvolgens:
-	Een algemene inleiding die voor ieder van de deelnemende gemeenten van toepassing is, op punten aangevuld met
de specifieke situatie in Hardenberg (hoofdstuk 1);
- een beschrijving van het beleidskader voor collegeonderzoek in Hardenberg (paragraaf 2.1);
- de bevindingen van de toetsing van het beleidskader (paragraaf 2.2);
- een beschrijving van de uitvoering van collegeonderzoek in Hardenberg (paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3);
- de bevindingen van de toetsing van de uitvoering (paragraaf 3.4);
-	een positionering van collegeonderzoek in Hardenberg, aan de hand van interviews, aangevuld met dossierstudie
(paragraaf 4.1);
- een positionering van collegeonderzoek aan de hand van zeven dimensies (paragraaf 4.2);
-	een positionering van collegeonderzoek in Hardenberg gerelateerd aan het collegeonderzoek in de andere
deelnemende gemeenten (hoofdstuk 5).
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2 Beleidskader collegeonderzoek
In dit hoofdstuk komt het beleidskader ten aanzien van collegeonderzoeken aan de orde. In paragraaf 1.1 zal
allereerst de gemeentelijke verordening beschreven worden. Ten tijde van het onderzoek was de verordening
zoals vastgesteld op 24 juni 2004 van kracht. Gedurende de afronding van het onderzoek werd echter duidelijk
dat door het college een nieuwe verordening is opgesteld, die d.d. 13 mei 2008 ter vaststelling in de raadsvergadering aan de orde zou komen. Als gevolg hiervan heeft de rekenkamer gemeend ook deze verordening
in het onderzoek te moeten meenemen en zullen in paragraaf 2.1, waarin het beleidskader ten aanzien van
collegeonderzoeken aan de orde komt, ook de verschillen tussen beide verordeningen aan bod komen.
Ten aanzien van de bevindingen in hoofdstuk 3 en 4 is wel van belang op te merken dat op dat moment nog
sprake was van de oude verordening.

2.1 Beschrijving beleidskader collegeonderzoek
Gemeentelijke verordening ex art. 213a
De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 24 juni 2004 de verordening voor periodiek onderzoek door het college
naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (artikel 213a Gemeentewet)
vastgesteld. Vanwege late publicatie is de verordening uiteindelijk pas op 26 januari 2005 in werking getreden.
De verordening is opgesteld conform de modelverordening van de VNG (de gehele verordening is opgenomen in bijlage
1). Wel is het zo dat de modelverordening een paar punten ter invulling aan de gemeente zelf laat. In Hardenberg zijn
deze als volgt ingevuld:
-	Artikel 2.1. Het aantal jaren waarin iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak onderzocht dient
te worden. De gemeenteraad van Hardenberg stelt deze periode vast op acht jaar. Hiermee hanteert Hardenberg de
periodisering zoals door de VNG geadviseerd.
-	Artikel 2.2. Het aantal (delen van) programma’s en paragrafen dat jaarlijks op doeltreffendheid wordt onderzocht, wordt
door de gemeenteraad van Hardenberg vastgesteld op twee. In de modelverordening was dit ter vrije invulling aan de
gemeenteraad gelaten.
-	Artikel 3.1. De gemeenteraad van Hardenberg stelt vast dat het onderzoeksplan jaarlijks voor 1 december aan de raad
dient te worden gestuurd. In de modelverordening was de datum ter invulling aan de gemeenteraad gelaten.
De verordening is op 24 juni 2004 vastgesteld. Officieel had de verordening voor 7 maart 2003 moeten zijn vastgesteld,
tenzij formeel tot uitstel zou zijn besloten. In dat geval had de verordening voor 7 maart 2004 moeten zijn vastgesteld.
De gemeenteraad heeft echter geen uitstel verleend, waarmee de verordening te laat is vastgesteld.
Nieuwe verordening, vastgesteld d.d. 13 mei 2008
Op 13 mei 2008 heeft de raad een nieuwe verordening Gw ex art. 213a vastgesteld. Hier worden de belangrijkste punten
uit deze verordening toegelicht, de volledige verordening is opgenomen in bijlage 1.
In de oude verordening is opgenomen welke onderdelen wanneer onderzocht zullen worden en dat de raad hier
middels een onderzoeksplan over geïnformeerd zal worden. Met deze nieuwe verordening worden 213a-onderzoeken
ondergebracht in “het reguliere proces” en worden “de resultaten van de onderzoeken opgenomen in het jaarverslag”. 6
Ten aanzien van het aantal onderzoeken dat zal worden uitgevoerd, de wijze waarop onderwerpen geselecteerd worden
of de aankondiging van onderzoeken, wordt in de conceptverordening niets opgemerkt.
In de toelichting op de nieuwe verordening gaat het college in op de oude verordening die gebaseerd was op de
modelverordening van de VNG. Ten aanzien daarvan schrijft het college het volgende:
“In de praktijk blijkt dat in deze verordening veel meer geregeld is dan feitelijk nodig is. In Hardenberg vindt het bedoelde
onderzoek in het reguliere proces plaatst; de resultaten van de onderzoeken worden opgenomen in het jaarverslag.
Om theorie en praktijk met elkaar in overeenstemming te brengen stellen wij u voor de huidige werkwijze in de
verordening vast te leggen. We bewerkstellingen daarmee een verdere beperking van de regelgeving en we houden
ons aan onze eigen regels. Mocht u als raad de behoefte hebben aan een specifiek onderzoek rond doelmatigheid/
doeltreffendheid, dan kunt u daar separaat opdracht voor geven.” 7

6
7

Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a Gemeentewet), nr. 2008/3669. (Vastgesteld d.d. 13 mei 2008).
Collegeadvies ten aanzien van de nieuwe verordening ex art. 213a, d.d. 13 mei 2008 nr. 2008/RKWA/131519.
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De gemeentewet ex. art. 213a schrijft voor dat “het college periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur uitvoert. De raad stelt hierover bij verordening regels.” 8 De omschrijving in
de verordening “onderzoeken vinden in het reguliere proces plaatst” biedt geen inzicht in de periodiciteit waarmee
onderzoeken uitgevoerd worden.
Daarnaast merkt de rekenkamer op dat in de toelichting op de verordening, de raad wordt opgeroepen opdracht te geven
tot een specifiek onderzoek als hij dat wenst. Die mogelijkheid heeft de raad uiteraard ten alle tijden, maar in de ogen
van de rekenkamer is de essentie van de wettelijke verplichting ex artikel 213a Gw nu juist dat niet de raad onderzoeksopdrachten zou moeten geven, maar het college zelf onderzoek doet.
Overige beleidsdocumenten
Als gevolg van de gemeentelijke visie op 213a-onderzoeken (als geïntegreerd onderdeel van het reguliere proces,
zie voor een toelichting op de positie van 213a-onderzoeken in Hardenberg hoofdstuk 3) kent de gemeente Hardenberg
geen andere beleidsdocumenten, zoals een onderzoeksprotocol, ten aanzien van 213a-onderzoek.

2.2 Bevindingen beleidskader collegeonderzoek:
opmerkelijke verschillen tussen de twee verordeningen
Norm:

Bevinding:

1. De gemeente beschikt over een door de raad vastgestelde

Voldaan. Vastgesteld d.d. 24 januari 2004, inwerking

verordening ex artikel 213a van de Gemeentewet

getreden d.d. 26 januari 2005. Omdat de gemeente-

		

raad geen uitstel heeft verleend is de verordening te

		

laat vastgesteld. Op 13 mei 2008 heeft de

		

gemeenteraad bovendien een nieuwe verordening 		

		

vastgesteld.

2. In de verordening is opgenomen:
- Hoe de onderwerpkeuze en selectie tot stand komt;
		

dat iedere gemeentelijke taak en organisatie-

		

eenheid eens in de 8 jaar moet worden onderzocht

		

en jaarlijks twee (delen van) programma’s en para

		

grafen. Hoe de verdere onderwerpkeuze en selectie

		

tot stand komt, wordt in de verordening niet verder

		

toegelicht.

		

Nieuwe verordening, d.d. 13 mei 2008

		

Niet voldaan. In de conceptverordening is niets 		

		

opgenomen over onderwerpkeuze en - selectie.

- hoe vaak het college 213a-onderzoek uitvoert;

8

Beperkt voldaan. In de verordening is opgenomen 		

Oude verordening, d.d. 24 juni 2004

		

Voldaan. Eens in de 8 jaar wordt iedere gemeente-

		

lijke taak en organisatie-eenheid onderzocht. Per

		

jaar worden er twee (delen van) programma’s en 		

		

paragrafen op doeltreffendheid onderzocht.

		

Nieuwe verordening, d.d. 13 mei 2008

		

Niet voldaan. In de conceptverordening is slechts 		

		

opgenomen dat onderzoeken plaatsvinden in het

		

reguliere proces. Hoe vaak 213a-onderzoeken 		

		

uitgevoerd worden, blijft daarmee volstrekt

		

onduidelijk.

Gemeentewet ex. art. 213a, lid 1.
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- hoe en wanneer aankondiging van onderzoek
(aan rekenkamer en raad) plaatsvindt;
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Oude verordening, d.d. 24 juni 2004
Voldaan. Onderzoek wordt aangekondigd in een

		

onderzoeksplan, dat ieder jaar voor 1 december

		

naar de raad gaat.

		

Nieuwe verordening, d.d. 13 mei 2008

		

Niet voldaan. In de conceptverordening is niets

		

opgenomen ten aanzien van aankondiging van

		

onderzoeken.

- hoe rapportage over afgeronde 213a-onderzoeken
(aan de raad) plaatsvindt.

Oude verordening, d.d. 24 juni 2004
Voldaan. Voor ieder individueel onderzoek wordt 		

		

een rapportage en, indien nodig, een verbeterplan

		

opgesteld. Rapportage en verbeterplan gaan ter

		

kennisname naar de raad. Daarnaast rapporteert het

		

college over voortgang onderzoeken in

		

bedrijfsvoeringparagraaf van begroting en

		

jaarstukken.

		

Nieuwe verordening, d.d. 13 mei 2008

		

Beperkt voldaan. In de conceptverordening is

		

opgenomen dat resultaten van onderzoeken worden

		

opgenomen in het jaarverslag. Over rapportage van

		

individuele onderzoeken wordt in de

		

conceptverordening niets opgemerkt.

3. De gemeente beschikt over een onderzoeksprotocol

Niet voldaan. De gemeente beschikt niet over een

voor 213a-onderzoek waarin voor de uitvoering van
213a-onderzoek uitgangspunten, randvoorwaarden en
procedure zijn beschreven.

onderzoeksprotocol voor 213a-onderzoek.

Onderzoek onderzocht

14

3 Uitvoering collegeonderzoek
In dit hoofdstuk staat de uitvoering van collegeonderzoeken centraal. In de gemeente Hardenberg wordt formeel
echter geen 213a-onderzoek uitgevoerd. Wel worden er in Hardenberg jaarlijkse control-audits 9 uitgevoerd.
Een motivatie voor de keuze om geen daadwerkelijke 213a-onderzoeken uit te voeren en in plaats daarvan
control-audits uit te voeren, is terug te vinden in hoofdstuk 3, waarin de positionering van collegeonderzoeken
centraal staat.
In dit hoofdstuk gaat het echter om de onderzoekspraktijk in Hardenberg. Daarin worden geen 213a-onderzoeken
uitgevoerd, maar spelen control-audits een belangrijke rol: ze worden uitgevoerd in opdracht van het college, en richten
zich onder meer op doelmatig- en doeltreffendheid. Raad en college hebben hiervoor gekozen in plaats van voor
213a-onderzoeken om de beoogde doelstellingen te halen. Daarnaast wil dit DoeMee-onderzoek een bijdrage leveren
aan de uitvoering en effectiviteit van 213a-onderzoek. Daarom wordt de praktijk van control-audits hier toch besproken.
Naar aanleiding van de beschrijving en bevindingen in dit hoofdstuk zal bij de conclusies en aanbevelingen aandacht
besteed worden aan manieren waarop de gemeente Hardenberg, mede gebaseerd op deze control-audits, toch aan zijn
wettelijke verplichting ex artikel 213a Gw kan voldoen.
Vanuit de hierboven geschetste achtergrond zal de onderzoekspraktijk van control-audits in Hardenberg in dit hoofdstuk
wel besproken worden. Dit zal allereerst en in algemene zin gebeuren op basis van de praktijk zoals die is weergegeven
in gehouden interviews (paragraaf 3.1). Vervolgens worden ter illustratie van het onderzoeksproces de control-audits
besproken zoals die voor één onderwerp zijn uitgevoerd (paragraaf 3.2). Tenslotte zijn de bevindingen ten aanzien van
de onderzoekspraktijk weergegeven (paragraaf 3.3).
Voorafgaand aan de beschrijving van de onderzoekspraktijk in Hardenberg benadrukken wij nogmaals dat deze dus niet
de uitvoering van 213a-onderzoeken betreft, maar de uitvoering van control-audits. We nemen de uitvoering van
control-audits wel mee om uiteindelijk aanbevelingen te kunnen doen voor de effectieve uitvoering van 213a-onderzoek
in de gemeente.

3.1 Hoe gaat het nu?
Onderwerpselectie control-audits
Geïnterviewden gaven aan dat het college bepaalt naar welke onderwerpen er een control-audit wordt uitgevoerd, nadat
er door de controller een aantal onderwerpen is voorgesteld. Het vastleggen van de definitieve onderwerpen gebeurt
middels het opstellen van een jaarlijks controlplan. Dit plan is voor het eerst opgesteld in 2005. In dit eerste plan werd
nog een verbinding gelegd met 213a-onderzoeken en was in de planning opgenomen dat er voor 1 december 2005 een
onderzoeksplan 213a naar de raad zou gaan. Dit onderzoeksplan is er echter nooit gekomen.
Zowel in 2006 als in 2007 is er een afgeslankte vorm van het eerste controlplan opgesteld. Er werd niet langer
gerefereerd aan de verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid en ook het opstellen van een
onderzoeksplan 213a was niet langer opgenomen in het controlplan.
In het controlplan wordt op algemene wijze ingegaan op de te volgen werkwijze. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen onderzoeksopzet, rapportage en borging. Ten aanzien van onderzoeksopzet wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat
de concerncontroller deze opstelt in overleg met afdelingshoofd en de concerncontroller. Ten aanzien van borging wordt
opgemerkt dat het overnemen van adviezen geborgd wordt door “per advies een of meerdere indicatoren te benoemen
op basis waarvan kan worden bijgehouden of het advies ook daadwerkelijk wordt opgevolgd”. 10 Ook wordt in het
controlplan ingegaan op de verschillende toetsingskaders. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
toetsingskaders (doelmatigheid, doeltreffendheid, interne controle, rechtmatigheid, integriteit en risicomanagement).
Vervolgens wordt een aantal onderwerpen toegelicht waarnaar dat jaar een control-audit zal plaatsvinden.
Zoals aangegeven bepaalt het college naar welke onderwerpen een control-audit wordt uitgevoerd. Dit nadat er door
de controller een lijst van onderwerpen is aangedragen. De belangrijkste input voor die lijst wordt geleverd door de
periodieke risicoscan. Ieder kwartaal maakt de controller een risicokaart. Daarbij kijkt hij naar risico’s voor doelmatigheid,
rechtmatigheid, financiële risico’s en juridische risico’s. 11 Uit die risicoscan komt een aantal onderwerpen naar voren
waarbij de gemeente een groot risico loopt. Naar die onderwerpen wordt, in volgordelijkheid van groot naar minder groot
 ontrol-audits richten zich op een systematische beoordeling van organisatie(onderdelen) en processen in het kader van de financiële functie.
C
Control-audits hebben hun grond in de gemeentelijke verordening ex artikel 212 Gw en niet in artikel 213a Gw. Control-audits zijn hiermee een intern
onderzoeksinstrument en geen politiek-bestuurlijk instrument.
10
Control in Hardenberg, controlplan 2005, april 2005, pag. 3.
11
Normenkader risicokaart control, opgenomen in FKUI-MEM1138 risicokaart control maart 2008.
9
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risico, een control-audit uitgevoerd. Over de uitkomsten van de risicoscan en naar welke onderwerpen een control-audit
zal worden uitgevoerd, wordt gerapporteerd in de jaarrekening.
De control-audits vinden altijd plaats naar onderwerpen, zoals de uitvoering van de Wmo, het inkoopbeleid, het meldpunt
openbare werken, betaald parkeren of digitale dienstverlening. Control-audits richten zich nooit op een specifieke
afdeling of organisatie-eenheid. Ook vinden er geen control-audits plaats naar beleidsthema’s.
In interviews werd aangegeven dat beleidsevaluaties worden uitgevoerd door de medewerker beleidscoördinatie.
De beleidsonderzoeken die worden uitgevoerd door beleidscoördinatie, worden door de gemeente zelf niet in het
kader van 213a geplaatst (de gemeentelijke visie op 213a-onderzoeken kent een focus op control-audits). Omdat in
dit onderzoek is gekeken naar de gemeentelijke onderzoekspraktijk van 213a-onderzoek en de gemeente zelf de
beleidsonderzoeken niet in dit kader plaatst, zijn deze beleidsonderzoeken in dit onderzoek niet meegenomen.
De rekenkamer zou zich echter wel kunnen voorstellen dat door beleidscoördinatie onderzoeken worden uitgevoerd
die wellicht ook tot 213a-onderzoeken gerekend zouden kunnen worden.
Naast control-audits die voortkomen uit de lijst in het jaarlijkse controlplan, worden er ook ad hoc control-audits
uitgevoerd. Dit omdat men in de gemeente Hardenberg graag de vrijheid benut om direct op ontwikkelingen te kunnen
inspelen. In de gehouden interviews wordt aangegeven dat behalve de risicoscan ook het “fingerspitzengefühl” van de
controller een belangrijke rol speelt in het voordragen aan het college van onderwerpen voor een control-audit.
Aangegeven wordt dat de controller weet wat er gebeurt in de organisatie, hij regelmatig overleg voert met de afdelingen,
en ook onderzoeken afstemt met andere onderzoekende organen. Zo wordt aangegeven dat de control-audits altijd
worden afgestemd met de accountant en dat de controller op de hoogte is van het onderzoeksplan van de rekenkamer.
Hij neemt deze onderzoeken mee in zijn afweging, met name wat betreft de belasting voor betrokken afdelingen.
Overigens is er in de praktijk weinig overlap met wat de rekenkamer onderzoekt. Geïnterviewden geven hiervoor als
verklaring dat de rekenkamer een andere afweging maakt, waarin bijvoorbeeld ook politieke actualiteit en bestuurlijke
relevantie een rol spelen.
Opstellen onderzoeksplan control-audits
Nadat door het college, in samenspraak met directie, bepaald is dat er een control-audit naar een bepaald onderwerp
plaats gaat vinden, stelt de controller een onderzoeksplan op. Dat gebeurt per onderzoek. Voorafgaand aan het plan
wordt uitvoerig met betrokken afdelingen gesproken om te bepalen waar de kern van het probleem zit, en waar het
onderzoek zich precies op moet richten. Naar aanleiding daarvan wordt een onderzoeksplan opgesteld met daarin de
afbakening van het onderzoek. Vervolgens wordt het onderzoeksplan ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.
Zodra zij goedkeuring heeft verleend, kan het onderzoek worden uitgevoerd. Dit gebeurt in de meeste gevallen door de
controller zelf, in sommige gevallen wordt (een deel van) het onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. De reden
hiervoor kan zijn de expertise van het desbetreffende bureau op een bepaald terrein, een intern capaciteitsprobleem of
de toegevoegde waarde die een extern bureau kan hebben op het stevig aanzetten van aanbevelingen. Er wordt niet
voor ieder onderzoek een apart normenkader opgesteld.
Rapportage en verbeterplan naar aanleiding van control-audits
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek stelt de controller een rapport op, inclusief conclusies en aanbevelingen.
Die aanbevelingen, in de vorm van een verbeterplan, worden dus niet door de afdelingen zelf opgesteld. In interviews
werd aangegeven dat de conclusies van een onderzoek in sommige gevallen tot een interventie kunnen leiden.
Dat gebeurde bijvoorbeeld op het moment dat als gevolg van mismanagement iemand op non-actief werd gesteld.
Zodra sprake is van een interventie ligt de verantwoordelijkheid bij de directie. In de meeste gevallen wordt het
verbeterplan echter teruggelegd bij de desbetreffende afdelingen. De controller houdt vervolgens toezicht of de
aanbevelingen en verbeterpunten ook daadwerkelijk worden nageleefd. Na zes maanden houdt de controller een
officieel evaluatiemoment, maar meestal, zo wordt in de interviews aangegeven, is dit niet nodig. Omdat de organisatie
klein is, weet de controller al lang op welke wijze er met verbeterplannen wordt omgegaan.
Informatievoorziening aan de raad over control-audits
Rapportages van control-audits gaan zelden naar de raad. Het is aan het college te besluiten of, en zo ja op welke wijze,
een onderzoeksrapportage naar de raad gaat. Daarnaast is het zo dat de raad via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd
wordt over de periodieke risicoscan. De uitkomsten van de scan zijn opgenomen in de jaarrekening. Daarmee is de
raad op de hoogte van de onderwerpen waar grote risico’s gelopen worden en de onderwerpen die gemonitord worden.
Inhoudelijke verantwoording over die monitoring is niet opgenomen in de jaarrekening.
De control-audits zijn primair gericht op intern leren. Verantwoording speelt een rol omdat het college verantwoording
dient af te leggen, ook over de bedrijfsvoering, maar de primaire focus van control-audits is het beter beheersen van
de organisatie. Het college geeft dan ook aan de control-audits te zien als een sturingsinstrument, niet als een politiek
verantwoordingsinstrument.
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3.2 Voorbeeld onderzoek
Omdat de control-audits formeel geen 213a-onderzoek zijn, zullen in dit rapport niet alle uitgevoerde control-audits aan
de orde komen. Het gaat er hier immers niet om de control-audits als 213a-onderzoek te beoordelen. Wel willen we de
lopende onderzoekspraktijk van de gemeente Hardenberg schetsen. We doen dit aan de hand van de control-audits die
uitgevoerd werden voor de invoering van de Wmo.
Quickscan Wmo (september 2006)
In september 2006 is door de controller een quickscan uitgevoerd naar de risico’s waar de gemeente aan blootgesteld
kan worden bij de invoering en uitvoering van de Wmo. Het betreft hier een ad hoc onderzoek. Een onderzoek naar de
invoering van de Wmo was niet aangekondigd in het controlplan 2006.
Op basis van de quickscan heeft de controller een notitie opgesteld over de beheersing van bedrijfsmatige risico’s bij
de start van de Wmo. De opzet van de quickscan (onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, wijze waarop de ambtelijke
organisatie is betrokken, gehanteerd normenkader) wordt uit de opgestelde notitie niet duidelijk.
In de notitie benoemt de controller een aantal risico’s. De notitie resulteert in een tijdpad waarin kritieke momenten,
momenten waarop zich risico’s zouden kunnen voordoen, in de tijd worden geplaatst.
Control-audit Wmo (juni 2007) bezien door de 213a bril
In juni 2007 is er door de controller een control-audit Wmo uitgevoerd waarin gekeken werd naar de rechtmatigheid en
de beheersmatige risico’s van de uitvoering van de Wmo. Of en zo ja door wie de rapportage is vastgesteld, wordt uit de
rapportage niet duidelijk.
De basis voor deze control-audit ligt in de quickscan naar de risico’s uit 2006 en in een eerdere rechtmatigheidstoets
naar de uitvoering van de verordening voorzieningen gehandicapten, uit 2005. De twee onderzoeksvragen - één gericht
op rechtmatigheid, de ander gericht op risico’s - die aan deze control-audit ten grondslag liggen, zijn opgenomen in de
rapportage. Een onderzoeksopzet of een normenkader is niet opgenomen. Ook wordt uit de rapportage niet duidelijk op
welk moment en welke wijze de afdelingen in het onderzoek zijn betrokken.
De rapportage van de control-audit is opgesteld per onderzoeksvraag. Ten aanzien van de rechtmatigheid wordt eerst
de stand van zaken beschreven. Vervolgens volgen conclusies en aanbevelingen en daarna een reactie van betrokken
afdelingen op die conclusies en aanbevelingen. Ten aanzien van de risico’s worden in de rapportage eerst de risico’s uit
2006 benoemd. Per risico wordt vervolgens beschreven wat de stand van zaken is in juni 2007. Op basis daarvan volgen
twee conclusies en aanbevelingen. Een reactie van de betrokken afdelingen op die conclusies en aanbevelingen is ten
aanzien van de risico’s niet opgenomen.
Risicoscan (december 2007/januari 2008)
Om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken van enkele specifieke risico’s is in december 2007 door een extern
onderzoeksbureau opnieuw een risicoscan Wmo uitgevoerd.
Ook deze control-audit gaat in op twee aspecten: de eerder gesignaleerde risico’s rondom het Wmo-proces en de
rechtmatigheid. De rapportage van het externe bureau begint met het op hoofdlijnen schetsen van de werkzaamheden
die zij verricht hebben, uitgesplitst voor Wmo-risicoscan en de rechtmatigheidstoets. Vervolgens komt het bureau,
opnieuw uitgesplitst naar die twee aspecten, met een aantal bevindingen. Een afzonderlijke uitkomstenrapportage
en een meer gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksaanpak is opgenomen in de bijlagen van de risicoscan.
Er worden door het externe bureau geen conclusies en aanbevelingen verbonden aan de bevindingen die het doet.
Of de bevindingen hebben geleid of zullen leiden 12 tot een verbeterplan, wordt uit de rapportage niet duidelijk.

12

 et rapport van bevindingen is op 22 februari 2008 door het externe bureau aan de controller gestuurd. Deze recente publicatiedatum kan tot gevolg
H
hebben dat het opstellen van een eventueel verbeterplan nog moet plaatsvinden.
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3.3 Bevindingen uitgevoerde onderzoeken
In de gemeente Hardenberg worden geen 213a-onderzoeken uitgevoerd. Feitelijk betekent dit dat er in de onderstaande
tabel bij iedere norm als bevinding Niet voldaan zou kunnen staan. Omdat dit DoeMee-onderzoek een bijdrage wil
leveren aan de uitvoering en effectiviteit van 213a-onderzoek, zullen we de onderstaande bevindingentabel invullen
voor de wijze waarop de gemeente Hardenberg de onderzoekspraktijk heeft ingericht en ingaan op control-audits.
Op die manier kan de rekenkamer ook aanbevelingen doen ten aanzien van de onderzoekspraktijk in Hardenberg en
hoe daarmee toch aan de wettelijke verplichting van 213a voldaan kan worden.
Norm:

Bevinding:

4. Het onderzoeksprotocol, dan wel het normenkader voor

Het jaarlijkse controlplan zou beschouwd kunnen

een onderzoek bevat definities van de begrippen

worden als een onderzoeksprotocol voor control-

doelmatigheid en doeltreffendheid.

audits. Doelmatigheid en doeltreffendheid worden in

		

dat controlplan omschreven als wordt er efficiënt en

		

effectief gewerkt? Het controlplan bevat echter geen

		

definities van beide begrippen.

5. Bij de uitvoering van 213a-onderzoeken zijn maatregelen

Voor de control-audits geldt dat deze worden

genomen die de onafhankelijkheid van het onderzoek

uitgevoerd door de controller, waardoor de

waarborgen.

onafhankelijkheid gewaarborgd wordt.

6. Bij de uitvoering van het onderzoek worden de

Aangezien er geen 213a-onderzoek wordt

bepalingen in acht genomen uit:

uitgevoerd, worden in de uitvoering van de

- Artikel 213a van de Gemeentewet;

control-audits bepalingen uit artikel 213a van de

- de gemeentelijke verordening ex artikel 213a;

Gemeentewet of de gemeentelijke verordening ex

- een eventueel vastgesteld gemeentelijk

artikel 213a niet in acht genomen.

onderzoeksprotocol.
7. In het kader van de programmering van 213a-onderzoeken Ten aanzien van de uitvoering van control-audits
vindt overleg plaats tussen de verschillende

vindt afstemming plaats met andere ‘onderzoekende’

‘onderzoekende’ instanties van de gemeente,

instanties zoals accountant en rekenkamer.

bijvoorbeeld in een auditcommissie.

Afstemming met de laatste gebeurt overigens

		

doordat de controller het onderzoeksprogramma

		

van de rekenkamer raadpleegt, niet door middel van

		

overleg. De rekenkamer wordt niet op de hoogte

		

gebracht van geplande control-audits, met de

		

accountant vindt wel overleg plaats.

		

Een overlegorgaan als een auditcommissie is er in 		

		

de gemeente Hardenberg niet.

8. Geplande onderzoeken worden tijdig, d.w.z. voorafgaand

De rekenkamer wordt over geplande control-audits

aan de uitvoering aan de rekenkamer gemeld.

geïnformeerd door middel van uitwisselen van de

		

onderzoeksplanningen van rekenkamer en

		

controller. Met de accountant vindt overleg plaats.

9. Geplande onderzoeken worden tijdig, d.w.z. voorafgaand

In interviews werd aangegeven dat control-audits

aan de uitvoering aan betrokkenen binnen de ambtelijke

van te voren met betrokken afdelingen worden

organisatie bekend gemaakt.

besproken. Uit de bekeken rapportages was dit niet

		

op te maken.
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10. Voorafgaand aan de uitvoering van elk 213a-onderzoek

Control-audits voldoen niet aan deze norm. Er wordt

stelt de gemeente een normenkader op aan de hand

niet voorafgaand aan iedere control-audit een

waarvan de doelmatigheid, dan wel de doeltreffendheid

normenkader opgesteld.

van het onderzochte beleid kunnen worden beoordeeld.
11. Aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek zijn:

Wat betreft control-audits gaven geïnterviewden aan

- Gerelateerd aan de bij het onderzoek gestelde normen;

dat in principe iedere control-audit leidt tot

- gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek;

aanbevelingen op basis waarvan de controller zelf

- expliciet gericht op het verbeteren van doelmatigheid,

een verbeterplan opstelt. Voor de control-audits naar

dan wel doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

de Wmo geldt dat in één rapportage expliciet

		

conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen.

		

In de andere twee rapportages worden de risico’s

		

benoemd / bevindingen vermeld. In hoeverre dit

		

heeft geleid tot concrete aanbevelingen wordt uit de

		

rapportage niet duidelijk.

		

Omdat van te voren geen normen zijn opgesteld, zijn

		

de aanbevelingen niet gebaseerd op aan het

		

onderzoek gerelateerde normen.

12. De rapportage van het onderzoek is gericht op publieke

De rapportages van de control-audits zijn niet gericht

verantwoording. Dit komt tot uiting in:

op publieke verantwoording. Geïnterviewden gaven

- De verantwoording van de onderzoeksopzet en -uitvoering; aan dat het college per uitgevoerd onderzoek besluit
- de toegankelijkheid van de rapportage.

of, en zo ja op welke manier, een rapportage naar

		

de raad gaat. Dit gebeurt altijd achteraf.

		

De betreffende rapportages worden dan ook niet

		

opgesteld vanuit het oogpunt van publieke

		

verantwoording.
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4 Positionering collegeonderzoek
4.1 Zelfpositionering collegeonderzoek in Hardenberg
“Naar de geest van de wet”: focus op risicomanagement
In de gehouden interviews gaf de portefeuillehouder aan dat er wat betreft 213a in Hardenberg naar de geest van de wet
gewerkt wordt, niet naar de letter. Dat wil zeggen dat er in Hardenberg veel gedaan wordt ten aanzien van effectiviteit en
efficiency, maar niet in het kader van 213a. Dit hangt samen met de visie op bedrijfsvoering en op het beheersen van
de organisatie die in Hardenberg gehanteerd wordt: risicomanagement. Leidend in de wijze waarop de gemeente
Hardenberg de bedrijfsvoering inricht is de periodieke risicoscan. In vervolg op die risicoscan worden de meest
risicovolle onderwerpen onderzocht.
De onderzoeken die in dit kader worden uitgevoerd, de zogenaamde control-audits, worden uitgevoerd door de
controller in opdracht van het college en de directie. Ook de functie van controller zelf is ondergebracht in de staf,
waardoor de controller op enige afstand van de organisatie staat. De control-audits betreffen niet de reguliere interne
controles. Daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij het lijnmanagement: afdelingen zijn zelf verantwoordelijk dat ze
hun IC/AO 13 op orde hebben. In die zin zijn de control-audits een middel van college en directie om bepaalde
onderwerpen nog eens extra door te lichten. Naar welke onderwerpen een control-audit wordt uitgevoerd, wordt
bepaald door het college, op voorstel van de controller.
Control-audits zijn altijd gericht op een onderwerp, bijvoorbeeld de uitvoering van de Wmo, het inkoopbeleid, het
meldpunt openbare werken of betaald parkeren, nooit op een specifieke afdeling of organisatie-eenheid. Wel is het
zo dat de control-audits zich met name richten op de bedrijfsvoering. Beleidsthema’s of beleidsprogramma’s worden
niet middels control-audits onderzocht. Die onderzoeken liggen bij de medewerker beleidscoördinatie. Geïnterviewden
geven aan dat de raad in Hardenberg hier bovendien een duidelijke stem in heeft en sterk betrokken is bij het opstellen
van en sturen op beleid.
Geïnterviewden geven aan de voorkeur te geven aan risicomanagement boven 213a-onderzoek, omdat 213a-onderzoek
als te reactief beschouwd wordt. Men wil liever “voorkomen dan genezen” en vanuit die invalshoek richt men de
onderzoekspraktijk zo in dat er proactief op zaken ingespeeld kan worden.
In de visie van de gemeente Hardenberg kan dat middels het systeem van risicomanagement beter dan met het
uitvoeren van 213a-onderzoek.
Control-audits en 213a als onderdeel van de financiële functie
Ten aanzien van de verhouding tot andere (interne) onderzoeken, geven geïnterviewden aan dat de control-audits deel
uitmaken van de financiële functie in Hardenberg. Uiteindelijk is die financiële functie zo ingericht dat er een systeem van
checks-and-balances is opgebouwd om te zorgen dat de gemeente in control blijft. Daarin zijn een aantal onderdelen
opgenomen. Zo is er de reguliere verantwoording die plaatsvindt middels de P&C-cyclus, verschillende externe organen
(rekenkamer, provincie als toezichthouder en de externe controle van de accountant) die een controlerende taak
uitvoeren, de staf die een vinger aan de pols houdt middels de controlfunctie en de raad die financiële beheers- en
beleidsverordeningen tot zijn beschikking heeft om zijn controlerende taak uit te oefenen.

13

IC/AO is een veelgebruikte afkorting binnen de bedrijfsvoering en staat voor Interne Controle/Administratieve Organisatie.
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Uitgaande van dit laatste beschouwt de concerncontroller artikel 213a vooral als een instrument voor de raad, dat
facultatief ingezet kan worden. De raad is, in zijn ogen, op de hoogte van de gemeentelijke werkwijze van risicomana-gement en is daar tevreden over. De raad wordt daarover geïnformeerd via de reguliere P&C-cyclus.
Wil de raad meer, dan heeft hij in de ogen van de concerncontroller twee middelen achter de hand: de rekenkamer en
artikel 213a. In de visie van de concerncontroller is artikel 213a een middel voor de raad om zaken niet meteen bij de
rekenkamer neer te leggen. In die context ziet hij dan ook de meerwaarde van 213a. De rekenkamer ziet deze visie ook
terugkomen in de nieuwe verordening zoals die er nu ligt. In de toelichting op die verordening merkt het college op dat
mocht de raad behoefte hebben aan een specifiek onderzoek naar doelmatigheid/doeltreffendheid, hij daar separaat
opdracht voor kan geven. De concerncontroller geeft ook aan tevreden te zijn over het functioneren van het systeem van
checks-and-balances en het niveau van beheersing in de gemeente Hardenberg. Dat hangt zijns inziens samen met de
goede verstandhouding tussen raad, college en ambtelijke organisatie in Hardenberg. Die verstandhoudingen zouden
onder druk kunnen komen te staan, op het moment dat bijvoorbeeld een project te maken krijgt met forse
overschrijdingen. Op zo’n moment zou de raad gebruik kunnen maken van een 213a onderzoek.
Control-audits gericht op intern leren
De control-audits zijn primair gericht op intern leren, zo gaven geïnterviewden aan. Het verbeteren van de
bedrijfsvoeringsprocessen is immers een continu proces. Het college ziet de control-audits dan ook niet als een
politiek verantwoordingsinstrument, maar als sturingssysteem.

4.2 Positionering collegeonderzoek in zeven dimensies: bijzondere positie voor Hardenberg
In de onderstaande tabel is op grond van de hierboven beschreven zelfpositionering van het collegeonderzoek
(op grond van interviews) en met verwerking van de bevindingen uit de paragrafen 2.2 en 3.2, in kaart gebracht wat
de positionering is van 213a-onderzoek in de gemeente Hardenberg. De daarbij gehanteerde dimensies zijn ontleend
aan het Platform doelmatigheid (NIVRA) en naar aanleiding van onderzoekservaringen aangepast door De Lokale
Rekenkamer. 14
Evenals in hoofdstuk 3 geldt ook voor deze paragraaf dat deze zich zal richten op control-audits. Het gaat immers om
de onderzoekspraktijk in Hardenberg en daarin worden geen 213a-onderzoeken uitgevoerd, maar spelen control-audits
een belangrijke rol. Omdat dit DoeMee-onderzoek een bijdrage wil leveren aan de uitvoering en effectiviteit van
213a-onderzoek, wordt de positionering van collegeonderzoeken in zeven dimensies hier besproken aan de hand van
die control-audits.

14

 eze positionering is geen onderdeel van het normenkader als zodanig, maar bedoeld om vergelijking met andere gemeenten mogelijk te maken
D
en naar aanleiding daarvan te wijzen op best practices. In combinatie met het normenkader moet dit de basis gaan vormen van conclusies die niet
alleen beoordelen maar ook constructieve aanbevelingen opleveren.
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Dimensie:

Bevinding:

1. Besluitvorming over 213a-programma ligt bij het college

De besluitvorming over de control-audits ligt bij het

versus besluitvorming over 213a-programma ligt bij de raad. college in samenspraak met directie.
2. Collegeonderzoek is puur gericht op het leereffect voor de

De control-audits richten zich primair op intern leren.

interne organisatie versus collegeonderzoek is óók gericht

Het college beschouwt de control-audits / het

op externe verantwoording.

controlplan als een sturingssysteem, niet als een

		

politiek verantwoordingsinstrument.

3. Mate van inbreng in onderwerpsinventarisatie:

De inbreng voor control-audits komt met name uit de

Inbreng komt met name uit de lijnorganisatie en het

staf en het college.

MT versus inbreng is vooral een zaak van de staf
(en het college).
4. In de toepassing van het 213a-instrument wordt ruimte

Voor de control-audits geldt dat een deel van de

gecreëerd om het instrument ad hoc in te zetten versus

onderwerpen wordt opgenomen in het jaarlijkse

de inrichting van 213a-onderzoek is gericht op cyclische

controlplan. Het blijft echter ook een belangrijk

toepassing.

instrument om ad hoc te kunnen inzetten op het

		

moment dat er iets niet goed lijkt te gaan.

5. Inbreng belanghebbende tijdens uitvoering: geen / weinig

Wat betreft control-audits werd in interviews

inbreng versus veel inbreng.

aangegeven dat er veel afstemming plaatsvindt

		

met betrokken afdelingen en personen.

		

Uit de rapportage kon echter niet worden opgemaakt

		

in hoeverre afdelingen betrokken worden.

6. Collegeonderzoek richt zich met name op werkprocessen

Control-audits kennen een duidelijke focus op

versus collegeonderzoek richt zich met name op

bedrijfsvoering en richten zich met name op

beleidsthema’s.

werkprocessen. Wel gaven geïnterviewden aan dat

		

er eigenlijk altijd onderwerpen worden onderzocht.

		

Daarbij moet gedacht worden aan de invoering van 		

		

de Wmo, het inkoopbeleid of betaald parkeren.

		

Een specifieke afdeling of een organisatie-onderdeel

		

is nooit onderwerp van een control-audit.

		

Beleidsthema’s worden onderzocht door de

		

medewerker beleidscoördinatie en zijn geen

		

onderwerp van control-audits.

7. Uitvoering door de gemeentelijke organisatie zelf versus

In interviews werd aangegeven dat control-audits in

uitvoering door externe inhuur.

de meeste gevallen door de controller zelf worden

		

uitgevoerd. In sommige gevallen wordt een extern 		

		

bureau ingeschakeld, vanwege expertise bureau,

		

vanwege capaciteitsproblemen binnen de gemeente

		

of om aanbevelingen extra aan te zetten.
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5 Positionering ten opzichte van andere gemeenten
5.1 Wat is 213a-onderzoek?
Met de dualisering van het lokale bestel heeft de wetgever het college een instrument gegeven om periodiek te
controleren of de beleidsuitvoering door de ambtelijke organisatie binnen de gestelde kaders plaatsvindt: onderzoek
naar doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de 213a-verordening.
Dit onderzoek is allereerst onderzoek van en voor het college. Uit de wettekst is echter wel af te leiden dat de wetgever
ook belang hecht aan transparantie over de resultaten van dit onderzoek. Het college dient over de uitkomsten van
onderzoek aan de raad te rapporteren. Met collegeonderzoek richt het college zich intern, op de beleidsuitvoering en
(de interne controle op) het beheer door de ambtelijke organisatie, maar ook richt het zich naar buiten, naar de raad.
In de handreiking in de modelverordening van de VNG en het ministerie van BZK wordt naast het bovenstaande
(periodiciteit en transparantie) gesteld dat dit onderzoek systematisch wordt uitgevoerd. Hiertoe is in de
modelverordening een formulering opgenomen die suggereert dat alle organisatieonderdelen en alle beleidsprogramma’s binnen een bepaalde periode in zijn geheel worden doorgelicht. Deze ‘cyclische’ benadering lijkt
ingehaald te zijn door de praktijk.
In veel gemeenten, ook in de meeste van de gemeenten die aan dit DoeMee-onderzoek deelnamen, is de cyclische
benadering losgelaten. In de benadering die de gemeenten wèl kiezen zit heel veel diversiteit. Het is de moeite waard
om een vergelijking tussen de gemeenten te maken. Terwijl ze tegen dezelfde problemen aanlopen, kiezen ze heel
verschillende oplossingen. In Hardenberg heeft dit er mede toe geleid dat er geen 213a-onderzoek wordt uitgevoerd.
Een vergelijking van de verschillende benaderingen die gemeenten met het 213a-instrument kiezen kan aanleiding
zijn voor de gemeente Hardenberg om een goed idee over te nemen.
Omdat in Hardenberg geen 213a-onderzoek wordt uitgevoerd, kijkt de rekenkamer in deze paragraaf hoe het in
Hardenberg gehanteerde stramien van risicoscan en control-audits aansluit op de wijze waarop andere gemeenten 213a
uitvoeren. In bijlage 3 is een tabel opgenomen waarin alle gemeenten voor de zeven dimensies op de juiste plek in de
tabel worden gezet. In deze paragraaf zullen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten uiteengezet worden.

5.2 Positionering van Hardenberg ten opzichte van andere gemeenten
Hieronder wordt de Hardenbergse onderzoekspraktijk van risicoscan en control-audits vergeleken met andere
gemeenten. Dit aan de hand van de zeven dimensies die in paragraaf 4.2 werden geïntroduceerd. In bijlage 2 zijn
acht van de veertien deelnemende gemeenten in een matrix gepositioneerd. Hier geven we de relatieve positie van
Hardenberg op hoofdlijnen weer.
Besluitvorming over 213a-programma
In alle in deze vergelijking betrokken gemeenten ligt de besluitvorming over het 213a-programma bij het college.
Dit is niet zo vreemd gezien het feit dat het hier ook om een instrument van het college gaat. Bovendien strookt dit
met het landelijke beeld. Alleen Hilversum vormt hier een uitzondering; in de verordening van Hilversum is de
besluitvorming voor het onderzoeksprogramma van het college voorbehouden aan de raad (overigens heeft dit voor
de frequentie waarmee 213a-onderzoek wordt uitgevoerd niet stimulerend gewerkt).
Behalve de grote overeenkomsten binnen deze dimensie, bestaat er ook één verschil: van de zeven gemeenten waar
het college beslist over het 213a-programma, zijn er maar twee waar het college zijn onderzoeksprogramma ook
(ter kennisneming) aan de raad stuurt, Apeldoorn en Venlo. Dit betekent dat de raad vooraf inzicht kan hebben in de
onderzoeken die het college van plan is uit te voeren. Ook in Hardenberg ligt de besluitvorming over de uit te voeren
control-audits bij het college. Deze vindt plaats naar aanleiding van een door de controller uitgevoerde risicoscan,
onafhankelijk van de raad. Over de uitkomsten van de risicoscan wordt wel gerapporteerd in het jaarverslag.
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Intern leren en extern verantwoorden
Control-audits zijn in Hardenberg niet gericht op publieke verantwoording. Het college beschouwt de control-audits als
een sturingssysteem, niet als een politiek verantwoordingssysteem. Hardenberg staat hierin niet alleen. In de meeste
deelnemende gemeenten wordt 213a-onderzoek primair gebruikt om de interne organisatie te laten leren. Alleen in
Hilversum was de behoefte aan externe verantwoording juist een aanleiding de formulering in de verordening aan te
passen en heeft de raad een grote bevoegdheid. Tegelijkertijd heeft de sterke raadsbemoeienis er in Hilversum in de
praktijk toe geleid dat intern gerichte onderzoeken niet als 213a werden uitgevoerd. In andere deelnemende gemeenten
wordt meer gezocht naar een middenweg tussen intern leren en externe verantwoording, hoewel de meeste gemeenten
neigen naar met name intern leren.
In een enkele gemeente wordt collegeonderzoek ook expliciet door het college gebruikt om over onderwerpen die
politiek spelen verantwoording af te kunnen leggen. Wûnseradiel is hiervan een voorbeeld, waar maatschappelijk
relevante onderwerpen worden geselecteerd voor onderzoek.
Inbreng onderwerpsinventarisatie
De onderwerpsinventarisatie- en selectie wordt in Hardenberg, net als in de meeste andere onderzochte gemeenten,
met name uitgevoerd door het college en de staf. Het lijnmanagement en MT zijn op afstand wel betrokken bij de
onderwerpsinventarisatie, maar in geen van de gemeenten is de onderwerpsinventarisatie en – selectie een zaak van
lijnmanagement en MT.
Er zijn drie gemeenten die een grotere rol voor de lijnorganisatie inruimen. Eén gemeente doet dit vanuit de overtuiging
dat dit voor het leren van de organisatie van belang is (Aa en Hunze). De andere gemeenten doen dit vanwege
efficiëntie (Venlo maakt voor 213a-onderzoek gebruik van onderzoeken uit de lijn ‘die er al liggen’) of vanuit gewoonte
en omdat zij 213a-onderzoek niet onderscheiden van interne controle (Ridderkerk). In Wûnseradiel worden onderwerpen
juist rechtstreeks door het college aangedragen.
Ad hoc of cyclische toepassing
Hardenberg hanteert, net als Hilversum en Ridderkerk doen met 213a, een combinatie van cyclische benadering en
ad hoc inzetten van control-audits. De systematiek van een periodieke risicoscan op basis waarvan de control-audits
plaatsvinden, gaat uit van een cyclische benadering. Tegelijkertijd wil het college de vrijheid behouden om ad hoc een
control-audit uit te voeren op het moment dat er iets niet goed lijkt te gaan. Ook in Hilversum wordt getracht zowel de
cyclische benadering als het ad hoc inzetten van onderzoeken toe te passen. In Roermond heeft men moeite met het
opgelegde ‘stramien’ van 213a-onderzoek en hecht men er juist aan het instrument ad hoc in te zetten. Wel streeft men
er in Roermond naar om 213a meer gestructureerd en planmatig in te zetten. In Venlo wordt gestreefd naar een meer
cyclisch karakter van collegeonderzoek. Als gevolg van beperkte capaciteit bij de afdeling concerncontrol prevaleert tot
nu toe de ad hoc-benadering. Met name in Aa en Hunze (en in mindere mate ook in Apeldoorn) wordt het 213ainstrument juist cyclisch ingezet.
De landelijke trend lijkt te zijn dat gemeenten de cyclische pretentie (die ook eigen is aan de modelverordening van de
VNG) opgeven. Zo zijn er in diverse gemeenten gewijzigde verordeningen aangenomen waarin de cyclische insteek,
waar een relatief hoge onderzoeksfrequentie voor nodig is, is losgelaten. In deze trend wordt niet meer gestreefd naar
een volledig beeld, maar wordt onder meer door voorafgaande risicoanalyse bepaald waar van een onderzoek veel
effect verwacht mag worden. Een variant van deze op efficiëntie gerichte insteek is Hilversum. Die gemeente streeft
ernaar onderzoeken zo op te zetten dat leereffecten ook toepasbaar zijn op andere facetten van de organisatie.
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Inbreng belanghebbenden tijdens uitvoering
De mate van inbreng van belanghebbenden in het onderzoek blijkt in dit DoeMee-onderzoek zeer gevarieerd.
In sommige gemeenten hebben de onderzochten helemaal geen inbreng en worden onderzoeken in hun geheel
uitgevoerd door een afdeling Control of externen (Venlo en Ridderkerk). In Aa en Hunze voert Control de regie maar
zijn vormen van zelfonderzoek mogelijk. En nog weer andere gemeenten maken gebruik van een auditpool waarbij de
uitvoering mede geschiedt door een auditer uit een andere gemeente (Wûnseradiel).
In Hardenberg is er tijdens de uitvoering van control-audits veel afstemming met de betrokken afdelingen. Onderzoeken
worden echter altijd door de controller uitgevoerd, control-audits zijn nooit zelfevaluaties. 15 Hiermee sluiten Hardenberg,
Ridderkerk en Venlo op elkaar aan. Ook daar worden collegeonderzoeken alleen uitgevoerd door de afdeling concern.
In het onderzoeksprotocol in Venlo is daar opgenomen dat er geen zelfonderzoek plaatsvindt. Alleen het opstellen van
een verbeterplan is de verantwoordelijkheid van de betrokken afdeling, terwijl dit in Hardenberg een verantwoordelijkheid is van de controller. In Apeldoorn wordt met name input van belanghebbenden gevraagd voor één aspect van het
onderzoek: de totstandkoming van het normenkader. Uitvoering geschiedt echter niet door de dienst zelf.
Werkprocessen of beleidsthema’s
Hoewel de wetgever de nadruk legt op het doen van doelmatig- én doeltreffendheidonderzoek, ligt het zwaartepunt van
collegeonderzoek, ook bij de in deze vergelijking betrokken gemeenten, duidelijk bij (doelmatigheids)onderzoeken naar
werkprocessen. Onderzoeken met bijvoorbeeld de maatschappelijke effecten van beleid als onderwerp zijn in de
minderheid.
Dat geldt zeker ook voor Hardenberg. In interviews werd aangegeven dat control-audits zich niet richten op de effecten
van beleid. Opvallend is dat voor zover bij de betrokken gemeenten beleidsonderzoeken plaatsvinden, het gaat om de
drie gemeenten die een relatief beheerste en gestroomlijnde onderzoekspraktijk kennen (Aa en Hunze, Apeldoorn,
Wûnseradiel). In het geval van Apeldoorn lijkt de nadruk zelfs te verschuiven naar onderzoek van beleidsthema’s.
In Hardenberg richten control-audits zich ook niet zozeer op werkprocessen an sich, maar meer op onderwerpen
zoals bijvoorbeeld de Wmo of de invoer van betaald parkeren. Een specifieke afdeling of organisatie-eenheid is geen
onderwerp van onderzoek.
Onderzoek door de organisatie zelf of door externen
Het meeste 213a-onderzoek wordt door gemeenten zelf uitgevoerd. Dit is niet zo vreemd gezien het primaire belang dat
veelal aan het leren van de eigen organisatie wordt gehecht. Soms, bijvoorbeeld bij onderwerpen die politiek spelen,
wordt het voor de onafhankelijkheid gewenst dat een extern bureau het onderzoek uitvoert (Hilversum). In Hardenberg
worden de meeste control-audits uitgevoerd door de controller zelf, voor sommige control-audits is een extern bureau
ingeschakeld.
Een voordeel van extern uitgevoerde onderzoeken is dat in die gevallen vaker normenkaders of benchmarks bij het
onderzoek worden betrokken. Zo blijkt in dit DoeMee-onderzoek dat het gebruik van normenkaders bij eigen (dus door
de gemeente uitgevoerd) onderzoek nogal eens achterwege blijft.
Er zijn in dit DoeMee-onderzoek naast uitbesteding ook andere vormen van externe uitvoering aangetroffen.
De gemeente Wûnseradiel neemt bijvoorbeeld met zeven andere gemeenten deel aan een auditpool.
Onderzoeksopzetten, maar ook te hanteren normen worden in die pool met elkaar besproken en verbeterd.
De uitvoering van college-onderzoek geschiedt deels door medewerkers van andere gemeenten.

15

Met zelfevaluaties wordt bedoeld dat afdelingen het onderzoek naar hun eigen functioneren zelf uitvoeren.
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6 Conclusies en aanbeveling
6.1 Conclusie en aanbeveling
De centrale onderzoeksvraag van dit DoeMee-onderzoek was, wat de mogelijk bepalende factoren voor het al of niet
uitvoeren van 213a-onderzoek zijn. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de gemeente Hardenberg geen 213aonderzoek uitvoert, vanwege haar visie op het managen van bestuur en ambtelijke organisatie. Risicomanagement is
daarin de leidende gedachte. Het college beschouwt 213a-onderzoek als reactief en geeft daarom de voorkeur aan
het risicomanagement door de ambtelijke organisatie. Naar eigen zeggen werkt de gemeente hiermee naar ‘de geest
van de wet en niet naar de letter’.
De Rekenkamer Hardenberg meent echter dat de gemeenteraad aldus niet ten volle profiteert van de mogelijkheden
van 213a-onderzoek, ook wel collegeonderzoek genoemd. Hiermee heeft namelijk het college niet alleen een instrument
in handen om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het eigen beleid te peilen. Vanzelfsprekend controleert de
organisatie zichzelf ook al en als het college aan die informatie genoeg heeft, is dat haar eigen afweging. Daarnaast
echter is 213a-onderzoek er in opzet op toegesneden om het college te stimuleren om over zijn beleid en over de
organisatie pro-actief verantwoording af te leggen aan de raad.
Voor de raad is die pro-actieve verantwoording van groot belang. Allereerst omdat de raad, doordat het college
verantwoording aflegt over de uitgevoerde onderzoeken, inzicht krijgt in de wijze waarop het college het beleid uitvoert.
Een goede publieke verantwoording is echter ook van belang omdat het zorgt voor een verankering van transparantie
in het gemeentelijk bestuur. Als ook voor de raad inzichtelijk wordt welk beleid het college voert en wat de resultaten
zijn van de onderzoeken daarnaar, vergroot dat de transparantie van het gevoerde bestuur. Daarmee wordt de raad
beter in staat gesteld het gevoerde beleid te controleren en wordt via de raadsbehandeling ook de burger geïnformeerd.
De wetgever heeft namelijk met het artikel 213a van de Gemeentewet (Gw) beoogd om de doelmatig- en
doeltreffendheid van de gemeente te verhogen, door gemeenteraad een middel te geven om doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoek naar de eigen gemeente te versterken. De Rekenkamer Hardenberg oordeelt dat de
gemeenteraad dit instrument kan invullen door onderzoek:
• Planmatiger,
• Inzichtelijker,
• Transparanter,
• Verantwoordingsvoller,
• Kwaliteitsbevorderend en
• Organisatiegericht,
uit te voeren.
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Planmatiger
Hiermee wordt concreet bedoeld om periodiek (bij voorbeeld 1 x per jaar bij de begrotingsbehandeling) een onderzoeksplan voorzien van de onderzoeksobjecten, op te stellen en aan de raad aan te bieden. Dit onderzoeksplan is de uitkomst
van de huidige werkwijze van interne risicoscanning. Dit onderzoeksplan laat onverlet de mogelijkheid van het college
van B&W om incidenteel onderzoek uit te voeren dat op (zeer) korte termijn nodig is. Het voordeel van een planmatiger
aanpak is, onder meer, de betere verdeling van de noodzakelijke inzet van middelen (o.a. personeel en geld).
Inzichtelijker
Hiermee wordt beoogd om alle relevante partijen (zoals o.a. college van B&W, gemeenteraad, ambtelijke organisatie,
accountant en de Rekenkamer) op tijd te informeren over het voorgestelde onderzoeken opdat o.a. de voorbereidingstijd
voldoende zal zijn.
Transparanter
Met transparantie wordt bedoeld dat aan de hand van een onderzoeksprotocol de gehanteerde werkwijze bij ieder
onderzoek voor alle partijen helder is. Een onderzoeksprotocol gaat onder meer in op de werkwijze (bevindingen,
conclusies en aanbevelingen) maar ook op de fasen waarin betrokkenen het recht van wederhoor hebben.
Verantwoordingsvoller
Onder deze titel wordt inhoud gegeven aan de uitvoering van een van de twee hoofdtaken van de gemeenteraad,
namelijk kaderstelling en controle. Door het jaarlijkse onderzoekplan en de resultaten van de onderzoeken aan de raad
aan te bieden, bevordert de gemeenteraad de publieke verantwoording over het gemeentelijk functioneren.
Kwaliteitsbevorderend
Het hanteren van een onderzoeksprotocol bevordert de kwaliteit van het onderzoek. Het opstellen van een
onderzoeksprotocol geeft zowel de onderzoeker als de partijen die bij het onderzoek betrokken zijn vooraf een helder
beeld en structuur van de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Onderzoek kan op vele manieren plaatsvinden,
echter vooraf moet duidelijkheid bestaan over:
• Opdrachtgever en opdrachtnemer
•	Onderzoeksmethodiek. Daarmee word, onder meer, bedoeld om in volgtijdelijkheid eerst tot bevindingen te komen,
daarna tot conclusies en daarna tot aanbevelingen.
•	Hoor en wederhoor. Daarmee wordt bedoeld dat vooraf duidelijk is in welke fase(n) van de gehanteerde
onderzoeksmethodiek de relevante partijen gelegenheid krijgen de onderzoeksresultaten van een reactie te voorzien.
•	Planning. Hiermee wordt duidelijk binnen welke periode het onderzoek plaatsvindt, welke organisaties en personen
worden betrokken en welke middelen (financiën en personeel) ambtelijk worden ingezet.
Organisatiegericht
De wetgever heeft bij het artikel 213a Gw specifiek aandacht gevraagd voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van de
eigen gemeentelijke organisatie. Onderzoek gericht op de organisatie kan de slagvaardigheid bevorderen en kan tijdig
problemen signaleren.
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6.2 Aanbeveling: Een nieuwe verordening
De Rekenkamer Hardenberg beveelt aan de verordening “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
gemeente Hardenberg” aan te passen. Deze is, gedurende de looptijd van het onderzoek van de rekenkamer, door
de gemeenteraad op 13 mei 2008 jl. aangenomen. De rekenkamer realiseert zich dat het ongebruikelijk is dat zij een
concept voor een verordening levert. Zij meent echter dat in dit specifieke geval het efficiënter is om haar aanbevelingen
in een korte en concrete concept-verordening samen te vatten dan om algemene aanbevelingen op te stellen.
Tekst huidige verordening:

Tekst voorgestelde verordening:

Artikel 1. Onderzoeken

(Nieuw) Artikel 1. Onderzoeken

De onderzoeken vinden in het reguliere proces plaats.

De beoogde onderzoeken worden aan de hand van de
gehanteerde interne risicoscans uitgevoerd en in een
jaarlijks onderzoeksplan aan de gemeenteraad gemeld.
Daarnaast kunnen er onderzoeken uitgevoerd worden die
niet zijn gemeld in het onderzoeksplan.

Artikel 2. Resultaten

(Nieuw) Artikel 2. Resultaten

De resultaten van de onderzoeken worden opgenomen

De onderzoeksrapporten komen, na afgeronde

in het jaarverslag.

besluitvorming, ter inzage voor de gemeenteraad.
Een representatieve beknopte weergave van de
conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken worden
opgenomen in het jaarverslag.
(Nieuw) Artikel 3 Onderzoeksmethodiek
Onderzoeken vinden plaats volgens een onderzoeksprotocol waarin de methodiek van werken voor alle 		
partijen vooraf duidelijk is. Hiermee wordt ook invulling
gegeven aan het recht van hoor en wederhoor van alle
betrokkenen binnen de onderzoeksfasen.
(Nieuw) Artikel 4 Organisatie-onderzoek
In het jaarlijks onderzoeksplan wordt ingegaan op
voorstellen welk gemeentelijk organisatieonderdeel
binnen het onderzoeksjaar of de raadsperiode voor een
nader onderzoek in aanmerking komt.

Artikel 3. Inwerkingtreding

(Nieuw) Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt direct in werking.

Deze verordening treedt direct in werking

Artikel 4. Intrekking oude verordening

(Nieuw Artikel 6. Intrekking oude verordening)

Hierbij wordt de oude verordening van 24 juni 2004,

Hierbij wordt de oude verordening “Verordening nr. 24c

ingetrokken.

onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
gemeente Hardenberg, van 13 mei 2008, ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel

(Nieuw) Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening onderzoeken doelmatigheid en

“Verordening onderzoeken doelmatigheid en doel-

doeltreffendheid gemeente Hardenberg”.

treffendheid gemeente Hardenberg, ex. art. 213a Gw”.
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7 Bestuurlijke reactie
Bestuurlijke reactie op het rapport van de rekenkamer ”Onderzoek in onderzoek:
Een nieuw voorstel....” inzake de uitvoering van artikel 213a van de gemeentewet
Op 15 september jl. heeft het college het rapport van de rekenkamer ontvangen inzake het onderzoek naar
de toepassing van artikel 213a van de gemeentewet. Het rapport draagt de titel “Onderzoek in onderzoek:
Een nieuw voorstel....”. De rekenkamer vraagt het college om een bestuurlijke reactie.
Artikel 213a onderzoeken maken onderdeel uit van een breed systeem van checks and balances binnen de gemeente.
Grofweg bestaat het systeem uit interne controle, horizontale publieke verantwoordingen en verticaal toezicht.
Het horizontale toezicht is de beïnvloeding van de burgers en organisaties. Zij kunnen hun individuele recht op formele
wijze uitoefenen door middel van beroep en bezwaar, maar zij kunnen ook op informele wijze gang van zaken binnen de
gemeente beïnvloeden door bijvoorbeeld inspraak.
Het verticale toezicht wordt voor het belangrijkste deel uitgeoefend door de raad. De raad heeft daarvoor verschillende
instrumenten. De raad verleent opdracht aan een accountant om de jaarrekening te controleren. De raad heeft wettelijke
bevoegdheden bij het vaststellen van begroting en jaarrekening en de raad stelt de verordeningen vast ten behoeve
van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Ook de rekenkamer is een instrument van de
gemeenteraad. Deze is bedoeld om zijn kaderstellende en controlerende taak te versterken. Naast de raad oefenen
ook de provincie en het rijk verticaal toezicht uit. Tenslotte worden soms extra eisen in specifieke wetten, regelingen en
overeenkomsten gesteld aan de wijze waarop controles op uitgaven dienen plaats te vinden.
Mede op basis van de verordeningen op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie wordt
door het college de interne controle ingericht. Interne controles vinden in hoofdzaak plaats binnen de lijnprocessen.
Los daarvan vinden ook op onafhankelijke wijze binnen de organisatie informatieverzameling, oordeelsvorming en zo
nodig interventies plaats in de vorm van control-audits.
In dit perspectief van checks and balances moet worden afgewogen op welke wijze art. 213 onderzoeken, als één van
de instrumenten die de raad ter beschikking staat, een praktische invulling kan krijgen.
Het college is uitermate tevreden over de bestaande praktijk waar, vanuit control-audits en risicomanagement, pro-actief
knelpunten in de bedrijfsvoering worden aangepakt. Deze werkwijze is primair bedoeld voor het op orde houden van de
interne beheersing en is minder gericht op specifieke publieke verantwoording. De audits zijn vooral oplossingsgericht.
Het controlplan waarin het toetsingskader 1, de onderwerpkeuze en het onderzoeksplan zijn vastgelegd fungeert als
leidraad maar bepalend de actualiteit.
Indien de control-audits het karakter krijgen van een publiek verantwoordingsdocument gaat naar de mening van het
college de werking van de huidige control-audits verloren. Het college is het met de Rekenkamer eens dat een art. 213a
onderzoek, bedoeld voor publieke verantwoording, andere eisen aan de te hanteren methoden van onderzoek stelt,
dan aan de huidige control-audits. Ook procedureel zal dan een ander traject moeten worden doorlopen.
Het college kan zich vinden in de opmerking van de Rekenkamer dat de huidige werkwijze in formele zin niet exact
voldoet aan de letter van de wet. In materiële zin voldoet het zeer zeker wel aan de wet. Om nu niet te hoeven kiezen
voor het instellen van een nieuw onderzoekstraject stelt het college voor de huidige werkwijze van control-audits op
enkele punten zo aan te passen dat werkwijze en wetgeving met elkaar in overeenstemming zijn. Dit kan naar de
mening van het college op eenvoudige wijze zonder dat daarbij de werking van de huidige control-audits wordt
aangetast en zonder dat daarbij de bestaande verordening hoeft worden aangepast.

Het toetsingskader van de controller
Wordt er efficiënt en effectief gewerkt? (Administratieve organisatie). Gebeurt dat volgens de (afgesproken) regels? (Interne controle en
rechtmatigheid). Worden daarbij risico’s genomen die de ontwikkeling van de organisatie verstoren? (Risicomanagement).

1 
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8 Nawoord
De uitvoering van dit 213a-onderzoek heeft de nodige knelpunten gekend.
Als DoeMee-onderzoek (totaal 13 gemeenten), via De Lokale Rekenkamer te Utrecht, is het slechts ten dele
(8 van de 13) gelukt een rapport te produceren waarin alle gemeenten waren opgenomen.
Wanneer de 5 resterende gemeenten met hun rapportage komen en er door De Lokale Rekenkamer nog een
aanvullend totaalbeeld kan worden gemaakt, is bij het verschijnen van dit Hardenberg-onderzoek nog onduidelijk.
Zodra de Rekenkamer Hardenberg in het bezit is van de afronding, zal deze rapportage vanzelfsprekend ook de
gemeenteraad van Hardenberg (en de c.c.’s) bereiken.
Ook de start van het onderzoek in Hardenberg zelf kende in de beginfase enige vertraging, maar is daarna weer
voortvarend vervolgd.
Tevens werd tijdens het onderzoekstraject in Hardenberg door de gemeenteraad de geldende gemeentelijke
verordening 213a gewijzigd, terwijl die wet- en regelgeving 213a nu juist het object van onderzoek was.
Een overleg hierover met de portefeuillehouder heeft in elk geval voor de Rekenkamer Hardenberg de afspraak
opgeleverd, dat er tijdens rekenkameronderzoeken geen voorstellen naar de gemeenteraad gedaan zullen worden
die gaan over het thema dat door de Rekenkamer Hardenberg onderzocht wordt.
De Rekenkamer Hardenberg is blij met de constatering dat ook het college van B&W van Hardenberg van mening
is dat de huidige werkwijze in Hardenberg met 213a in formele zin niet exact voldoet aan de letter van de wet.
In het verlengde daarvan is het ook verheugend te vernemen dat het college van B&W de werkwijze gaat aanpassen.
Helaas is nog onduidelijk per wanneer deze wijziging van kracht moet worden en hoe deze wijziging er inhoudelijk uit
gaat zien.
Of daarbij de verordening 213a nogmaals een aanpassing moet ondergaan kan blijken bij de behandeling in de
gemeenteraad van dit rapport “Onderzoek onderzocht: een nieuw voorstel …..”.
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Bijlage 1: Verordening ex art. 213A
Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het
college gevoerde bestuur (artikel 213a Gemeentewet).
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van
middelen.
b. Doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden
behaald.
Artikel 2. Onderzoeksfrequentie
1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente
en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt
minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.
2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 2 (delen van) programma’s en paragrafen.
Artikel 3. Onderzoeksplan
1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 december een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende
jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.
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.
3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de
onderzoeken.
Artikel 4. Voortgang onderzoeken
Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf 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 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 organisatorische maatregelen.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt direct in werking.
Artikel 7. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente
Hardenberg”.
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Verordening ex art. 213a Gemeentewet , vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 13 mei 2008.
Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213a Gemeentewet).
Artikel 1. Onderzoeken
De onderzoeken vinden in het reguliere proces plaats.
Artikel 2. Resultaten
De resultaten van de onderzoeken worden opgenomen in het jaarverslag.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt direct in werking.
Artikel 4. Intrekking oude verordening
Hierbij wordt de oude verordening van 24 juni 2004, nr. 24c ingetrokken.
Artikel 5. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente
Hardenberg”.
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Bijlage 2: Normenkader DoeMee-213A
Doel- en vraagstelling DoeMee-onderzoek
Doelstelling: “Het toetsen van de uitvoering van, en stellen van kaders voor, 213a-onderzoek om aanbevelingen te doen
ter bevordering van de effectiviteit van 213a-onderzoek in de gemeente.”
Vraagstelling: “Wat zijn de mogelijk bepalende factoren voor het al of niet uitvoeren van 213a-onderzoek en (indien het
wordt uitgevoerd) voor de kwaliteit van dit onderzoek in de gemeente?”
Normen hebben betrekking op beoordelende element onderzoek
Zoals uit de centrale vraagstelling is af te leiden is het onderzoek enerzijds beschrijvend / exploratief; het wil achterhalen
wat de redenen zijn voor het (al of niet) uitvoeren van 213a-onderzoek in de gemeente. Anderzijds is het onderzoek ook
beoordelend; het toetst de kwaliteit van reeds uitgevoerd 213a-onderzoek en de kaders hiervoor. De beoordeling van de
kwaliteit van onderzoeken richt zich op de inbedding van het onderzoek in de gemeentelijke organisatie en procedurele
waarborgen die de gemeente stelt voor de (deugdelijke) uitvoering ervan. Het onderstaande normenkader heeft
betrekking op het tweede, beoordelende element van het onderzoek.
Herkomst normenkader
Het normenkader is ontleend aan het doel van de wetgever bij het instellen van de verplichting zoals gesteld in artikel
213a van de Gemeentewet. Wij gaan ervan uit dat het 213a-onderzoek van het college:
- gericht is op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke beleidsuitvoering;
- gericht is op het leereffect voor de ambtelijke organisatie, maar daarnaast ook op verantwoording;
- wordt uitgevoerd, mede aan de hand van een vooraf vastgesteld normenkader;
- wordt verantwoord in een voor de raad en andere geïnteresseerden toegankelijke rapportage.
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Normen
1. De gemeente beschikt over een door de raad vastgestelde verordening ex artikel 213a van de Gemeentewet.
2. In de verordening is opgenomen:
a. Hoe de onderwerpkeuze en selectie tot stand komt;
b. hoe vaak het college 213a-onderzoek uitvoert;
c. hoe en wanneer aankondiging van onderzoek (aan rekenkamer en raad) plaatsvindt;
d. hoe rapportage over afgeronde 213a-onderzoeken (aan de raad) plaatsvindt.
3.	De gemeente beschikt over een onderzoeksprotocol voor 213a-onderzoek waarin voor de uitvoering van
213a-onderzoek zijn beschreven:
a. Uitgangspunten (zie ook norm 4);
b. randvoorwaarden (zie ook norm 5);
c. procedure.
4.	Het onderzoeksprotocol, dan wel het normenkader voor een onderzoek bevat definities van de begrippen
doelmatigheid en doeltreffendheid.
5.	Bij de uitvoering van 213a-onderzoeken zijn maatregelen genomen die de onafhankelijkheid van het onderzoek
waarborgen.
6. Bij de uitvoering van het onderzoek worden de bepalingen in acht genomen uit:
a. Artikel 213a van de Gemeentewet;
b. de gemeentelijke verordening ex artikel 213a;
c. een eventueel vastgesteld gemeentelijk onderzoeksprotocol.
7.	In het kader van de programmering van 213a-onderzoeken vindt overleg plaats tussen de verschillende
‘onderzoekende’ instanties van de gemeente, bijvoorbeeld in een auditcommissie.
8. Geplande onderzoeken worden tijdig, d.w.z. voorafgaand aan de uitvoering aan de rekenkamer(commissie) gemeld.
9.	Geplande onderzoeken worden tijdig, d.w.z. voorafgaand aan de uitvoering aan betrokkenen binnen de ambtelijke
organisatie bekend gemaakt.
10.	Voorafgaand aan de uitvoering van elk 213a-onderzoek stelt de gemeente een normenkader op aan de hand
waarvan de doelmatigheid, dan wel de doeltreffendheid van het onderzochte beleid kunnen worden beoordeeld.
11. Aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek zijn:
a. Gerelateerd aan de bij het onderzoek gestelde normen;
b. gebaseerd op de bevindingen van het onderzoek;
c. expliciet gericht op het verbeteren van doelmatigheid, dan wel doeltreffendheid van het gevoerde beleid.
12. De rapportage van het onderzoek is gericht op publieke verantwoording. Dit komt tot uiting in:
a. De verantwoording van de onderzoeksopzet en -uitvoering;
b. de toegankelijkheid van de rapportage.
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Bijlage 3: Positionering ten opzichte van andere gemeenten
Aan dit DoeMee-onderzoek deden veertien gemeenten mee. Voorafgaand aan de positionering die 213aonderzoek in de verschillende gemeenten inneemt, is in de onderstaande tabel allereerst opgenomen hoeveel
213a-onderzoeken iedere gemeente heeft uitgevoerd.
Aa en Hunze*

9

Alblasserdam

Apeldoorn*

7

Dordrecht

Drimmelen		

Hardenberg*

Hilversum*

Lelystad

2

Mill en Sint Hubert		

Ridderkerk*

Roermond*

3

Uden

Venlo*

4

Wûnseradiel*

0
12
1

*Deze gemeenten zijn meegenomen in de vergelijking in hoofdstuk 5. Van de andere gemeenten was op het moment van de
vergelijking nog geen nota van bevindingen gereed. Een vergelijking van alle gemeenten zal gemaakt worden in de overkoepelende
nota die separaat zal verschijnen.

In hoofdstuk 4 is de positie die 213a-onderzoek in de gemeente Hardenberg inneemt, beschreven aan de hand van
zeven dimensies. In hoofdstuk 5 is op basis van die dimensies Hardenberg vergeleken met andere deelnemende
gemeenten. In de onderstaande tabel een overzicht per dimensie van de posities van alle deelnemende gemeenten.
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Dimensie 1:				
Besluitvorming over

versus

besluitvorming over

213a-programma

het 213a-programma

ligt bij het college
Aa en Hunze, Hardenberg,

ligt bij de raad.
Apeldoorn en Venlo

Hilversum

Besluitvorming over het

Besluitvorming over het

Hilversum is de enige van de

213a-programma ligt in

213a-programma ligt in

onderzochte gemeenten waar

Aa en Hunze, Ridderkerk,

Apeldoorn en Venlo volledig

in de verordening is bepaald dat

Roermond en Wûnseradiel

bij het college.

de besluitvorming over het

volledig bij het college.

Programma wordt wel ter

213a-programma officieel bij de

Slechts informatie aan raad

kennisgeving aan de raad gestuurd.

raad ligt. De praktijk is overigens

Ridderkerk, Roermond en
Wûnseradiel

via paragraaf bedrijfsvoering.		

genuanceerder: de raad is

In Hardenberg worden geen 		

tegenwoordig niet meer

213a-onderzoeken uitgevoerd.		

vaststellend, maar adviserend

Wel worden er control-audits 		

betrokken.

uitgevoerd, naar aanleiding van
een periodieke risicoscan.
De besluitvorming hierover ligt
bij het college.
Over de uitkomsten van de
risicoscan wordt de raad
geïnformeerd in de jaarrekening,
de raad wordt niet geïnformeerd
over welke control-audits
uitgevoerd gaan worden.
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Dimensie 2:				
Collegeonderzoek is puur

versus

gericht op het leren van de

collegeonderzoek is
óók gericht op externe

interne organisatie

verantwoording.

Hardenberg en

Aa en Hunze,

Venlo en Wûnseradiel

Roermond

Apeldoorn en Ridderkerk		

Collegeonderzoek is in

In interviews wordt in Aa en

In onderzoeksprotocol Venlo Collegeonderzoek heeft in

Roermond puur gericht

Hunze daarbij nadruk op

wordt zowel leereffect als

Hilversum in de praktijk

op het leren van de

leereffect gelegd. Ook komt

streven naar transparantie

aanleiding gehad in

interne organisatie.

dit tot uiting in het betrekken

benadrukt. In de

behoefte aan / wens om

In Hardenberg werd in

van afdelingsmedewerkers

uitvoering worden eerdere

externe verantwoording.

interviews aangegeven

bij de uitvoering van

interne onderzoeken

Heeft ook aanleiding in

dat het college control

onderzoek. In de Apel-

geschikt gemaakt voor

formulering verordening.

audits beschouwt als een

doornse verordening

213a-doeleinden (en

Nuancering is dat

sturingssysteem, niet als

is bijzonder dat behalve

externe verantwoording).

organisatie terughoudend

een politiek

verbetering van beleids-		

verantwoordingssysteem.

en bedrijfsvoering ook

In Wûnseradiel is onderzoek 213a-onderzoek vanwege

verantwoording aan burgers

wel gericht op leren

bemoeienis raad. Intern

expliciet wordt genoemd.

organisatie, maar gebruikt

gerichte onderzoeken

Deze nadruk op verant-

het college het onderzoek

werden niet als 213a-

woording wordt echter

in de praktijk ook juist om

onderzoek uitgevoerd.

genuanceerd door nadruk

maatschappelijk relevante

op het leereffect voor de

onderwerpen te

interne organisatie in de

onderzoeken, en om

uitvoering. Deze uitvoering en daarover verantwoording
het resultaat voor de
organisatie wordt door het
college bovendien van meer
belang geacht dan
daadwerkelijke rapportage.
Ook in Ridderkerk is collegeonderzoek in de eerste plaats
gericht op het interne
leereffect. In veel gevallen
geschiedt verantwoording
alleen mondeling.

af te leggen.

Hilversum

was met uitvoeren
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Dimensie 3:				
Mate van inbreng in onderwerps-

versus

inventarisatie: Inbreng komt met 

Inbreng is vooral een zaak
van de staf (en het college).

name uit de lijnorganisatie en het MT				
Aa en Hunze, Ridderkerk en Venlo

Apeldoorn, Hardenberg,

Wûnseradiel

Hilversum en Roermond
De onderwerpsinventarisatie wordt in

Bij de onderwerpselectie van

In Wûnseradiel worden de

Aa en Hunze begeleid door de afdeling

Apeldoorn wordt door de afdeling

onderwerpen voor onderzoek direct

Concerncontrol. Het MT brengt shortlist

Concerncontrol zowel input van MT

door het college aangedragen.

van Concerncontrol terug tot de

als college verzameld.

daadwerkelijke selectie die door het

Uiteindelijke selectie geschiedt door

college officieel wordt vastgesteld.

het college ook op grond van het
politieke aspect (in termen van

Ook in Ridderkerk voert de afdeling

beleidsprogramma’s). Precieze

Control regie op onderwerps-

verhouding inbreng lijnorganisatie en

inventarisatie, maar met input vanuit

staf moet zich in toekomst nog verder

de lijnorganisatie.

uitkristalliseren.
In Roermond wordt in interviews

Het 213a-programma in Venlo is voor

aangegeven dat het college een

een deel bepaald door wat er al lag

belangrijke rol speelt in het

aan intern onderzoek van de

agenderen en prioriteren van

lijnafdelingen. Wel lag de uiteindelijke

onderzoeksonderwerpen, met name

beslissing tot 213a-onderzoek bij de

daar waar het bedrijfsvoering-

concerncontroller en werd ander

onderzoeken betreft.

onderzoek ook vanuit de staf

In Hardenberg vindt de

geïnitieerd. Voor de toekomst is de

onderwerpselectie van control-audits

visie uitgesproken dat midden-

plaats op basis van de risicoscan.

management en MT ook formeel

De controller maakt een lijst van de

meer inspraak hebben.

meest risicovolle onderwerpen.
Op basis van die lijst stelt het college
vast naar welke onderwerpen een
control-audit wordt uitgevoerd.
Ook ad hoc control-audits worden
door het college vastgesteld.
Het lijnmanagement is formeel niet
betrokken bij de onderwerpselectie
voor control-audits, al worden zij
voorafgaand aan het agenderen van
een onderwerp wel op de hoogte
gesteld. Het lijnmanagement is wel
verantwoordelijk voor de reguliere
interne controles, die naast de
control-audits plaatsvinden.
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Dimensie 4:
				
In de toepassing van het

versus

de inrichting van

213a-instrument wordt 

213a-onderzoek is gericht

ruimte gecreëerd om het 

op cyclische toepassing.

instrument ad hoc in te zetten 				
Roermond en

Venlo

Hardenberg,

Apeldoorn

Wûnseradiel		

Hilversum en

		

Ridderkerk		

Aa en Hunze

In Roermond was de

De huidige werkwijze in In Hilversum wordt

In Apeldoorn wordt

In Aa en Hunze is

kritiek op het

Venlo wordt sterk

nadruk gelegd op de

gewerkt met een

het 213a-instrument

opgelegde ‘stramien’

bepaald door de

politieke prioritering

jaarlijks collegewerk-

met name gericht

van 213a-onderzoek

capaciteit bij de

van onderwerpen.

plan waarin ook

op cyclische

argument om in 2007

afdeling Concern-

213a-onderzoek richt

(meerjarig) vooruit

toepassing.

een beperkte

control en door de

zich niet op brede

wordt gekeken.

verordening vast te

onderzoeken die er al

cyclische toepassing.

Vaststelling jaarplan

stellen. College hecht liggen. Voor de

Wel wordt geprobeerd is echter ook

aan ruimte om het

toekomst wordt

om leerpunten uit

afhankelijk van

instrument ad hoc in

gestreefd naar een

collegeonderzoeken

politieke prioritering

te zetten. Tegelijkertijd meer cyclisch karakter breed toe te passen.

door het college.

wordt aangegeven dat voor collegeonderzoek. In Hardenberg worden
men voor de toekomst 		

control-audits

streeft naar meer 		

uitgevoerd op basis

gestructureerde en 		

van de periodieke

planmatige inzet van 		

risicoscan. Daarnaast

het instrument.		

werd in interviews

In Wûnseradiel wordt 		

aangegeven dat de

jaarlijks over het ene 		

control-audits ook een

onderzoek besloten 		

belangrijk instrument

dat zal worden 		

blijven om ad hoc in

uitgevoerd. Er is veel 		

te zetten.

ruimte om op actuele 		

In Ridderkerk is wel

zaken in te spelen. 		

ruimte om het

		

instrument ad hoc in

		

te zetten, maar

		

gebeurt dit zelden.

		

Uitgangspunt voor

		

toepassing is het

		

jaarlijks op te stellen

		

auditplan. 		
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Dimensie 5:
			
Inbreng belanghebbenden

versus

veel inbreng.

tijdens uitvoering: geen /
weinig inbreng 				
Ridderkerk en Venlo

Apeldoorn, Hardenberg en

Aa en Hunze en

Wûnseradiel

Roermond

Hilversum

In Ridderkerk hebben de

In Apeldoorn wordt met name In Aa en Hunze is de inbreng In Hilversum is er in de

belanghebbenden weinig

in de totstandkoming van het van belanghebbenden

praktijk veel inbreng van

inbreng tijdens de

normenkader input gevraagd tijdens de utvoering groot.

belanghebbenden. Er wordt

uitvoering. Deze beperkt

van belanghebbenden.

De afdeling Control kijkt mee bovendien nergens bepaald

zich tot het aanleveren van Uitvoering geschiedt echter

met het onderzoek, maar

dat van deze inbreng geen

informatie en verificatie

niet door dienst zelf. Hier

belanghebbenden voeren

sprake mag zijn.

van de feiten in het

wordt ook op toegezien.

het voornamelijk zelf uit.

conceptrapport.

In Hardenberg werd in

In Roermond zijn twee van

In Venlo worden college-

interviews aangegeven dat

de drie onderzoeken (deels)

onderzoeken alleen

er veel afstemming

extern uitgevoerd en is in

uitgevoerd door de

plaatsvindt met betrokken

het onderzoeksprotocol

afdeling concern. In het

afdelingen. Onderzoeken

opgenomen dat voor ieder

onderzoeksprotocol is

worden echter altijd door

onderzoek een onafhankelijk

opgenomen dat er geen

de controller uitgevoerd,

onderzoeksteam moet

zelfonderzoek plaatsvindt.

control-audits zijn nooit

worden opgenomen.

Alleen het opstellen van

zelfevaluaties.

Ambtelijk werd aangegeven

een verbeterplan is de

In Wûnseradiel hebben

dat betrokkenen uit de

verantwoordelijkheid van

belanghebbenden inbreng in

ambtelijke organisatie wel

de betrokken afdeling.

de totstandkoming van het

door het MT op de hoogte

normenkader en ter verificatie worden gesteld van een
van het conceptrapport.

onderzoek. Ook is in het

Het onderzoek wordt echter

onderzoeksprotocol

door afdeling Concerncontrol opgenomen dat er hoor- en
uitgevoerd.

wederhoor moeten worden

		

toegepast op de

		

feitenrapportage.
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Dimensie 6:				
Collegeonderzoek richt zich met

versus

name op werkprocessen
Ridderkerk, Roermond en Venlo

collegeonderzoek richt zich met
name op beleidsthema’s.

Hardenberg en Hilversum

Aa en Hunze, Apeldoorn en 		

		

Wûnseradiel		

In Ridderkerk richt het collegeonderzoek In Hilversum is beide het geval. Het

Collegeonderzoek in Aa en Hunze

zich met name op de werkprocessen.

ene onderzoek richtte zich op

en Wûnseradiel richt zicht ongeveer

Wel geeft de organisatie aan dat het

beheersing van projecten, maar spitste evenredig op werkprocessen en

onderzoek naar beleidsthema’s ook als

zich toe tot één concreet geval. Het

beleidsthema’s.

een mogelijkheid beschouwd.

andere onderzoek gold een

Ook in Apeldoorn is tot nu toe beide

Collegeonderzoeken hebben in

beleidsprogramma, al had dit

het geval geweest. De nadruk lijkt

Roermond een duidelijke focus op

beleidsprogramma veel van doen met

hier echter te verschuiven naar

bedrijfsvoering en richten zich met

organisatieaspecten en werkpro-

beleidsthema’s.

name op werkprocessen.

cessen. Hierdoor ligt de nadruk toch

Tot nog toe waren in Venlo alle

meer bij werkprocessen dan op

onderzoeken doelmatigheidonder-

beleidsthema’s.

zoeken en richten ze zich niet op

In Hardenberg richten control-audits

beleidsthema’s, maar op interne

zich niet zozeer op werkprocessen als

processen. In ambtelijke visie is

wel op onderwerpen (bijvoorbeeld de

doeltreffendheidonderzoek een

invoering van de Wmo of betaald

verantwoordelijkheid van de

parkeren). Een specifieke afdeling of

bestuursdienst en niet van concern.

organisatie-eenheid is in ieder geval
nooit onderwerp van onderzoek,
evenals beleidsthema’s. Onderzoeken
naar beleidsthema worden gedaan
door de medeweker beleidscoördinatie
en maken geen onderdeel uit van de
control-audits.

Onderzoek onderzocht

41
Dimensie 7:				
Uitvoering door de

versus

uitvoering door

gemeentelijke 

externe inhuur.

organisatie zelf 				
Aa en Hunze en

Hardenberg en Venlo

Hilversum en Ridderkerk

Apeldoorn en Roermond

Wûnseradiel		

		

In verband met de

In Hardenberg is beide het

In Hilversum en Ridderkerk

Ook in Apeldoorn is beide

optimalisatie van het

geval. De meeste control-

is beide het geval geweest.

het geval. De nadruk ligt

leereffect voert de

audits worden uitgevoerd		

daar echter op extern. Van

gemeentelijke organisatie

door de controller zelf, maar		

de zeven onderzoeken

van Aa en Hunze de

in sommige gevallen wordt		

zijn er vijf door externen

onderzoeken voornamelijk

een extern bureau		

uitgevoerd.

zelf uit.

ingeschakeld.		

In Roermond is beide het

In Wûnseradiel worden

De collegeonderzoeken in		

geval. In het onderzoeks-

onderzoeken uitgevoerd

Venlo zijn in principe intern		

protocol is opgenomen dat

door tweetallen uit de

uitgevoerd. Wel is het in drie		

voor ieder onderzoek een

regionale onderzoekspool. gevallen zo dat de		

onafhankelijk onderzoeks-

Daarvan komt één van de onderzoeken		

team moet worden

onderzoekers uit de

voortborduurden op extern		

geformeerd. Er wordt

gemeentelijke organisatie.

uitgevoerd onderzoek.		

echter geen voorkeur

			

uitgesproken voor het

			

intern of extern uitvoeren

			

van onderzoeken. In de

			

praktijk zijn twee onder-

			

zoeken door externe

			

bureaus uitgevoerd en is

			

een onderzoek intern 		

			

uitgevoerd. In de praktijk

			

ligt de nadruk dus op

			

extern.
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Bijlage 3: Geraadpleegde bronnen
Interviews:
• Burgemeester Meulman, d.d. 10 april 2008;
• Dhr. F. Kuijpers, controller, d.d. 10 april 2008;
• Dhr. H. Beukert, concerncontroller, d.d. 16 april 2008 (telefonisch).
Geraadpleegde stukken:
• Verordening ex art. 213a, d.d. 24 juni 2004;
• Conceptverordening ex art. 213a, vast te stellen d.d. 15 mei 2008;
• Controlplan 2005, 2006, 2007;
• Risicokaart control, maart 2008;
• Specifieke control-audits gericht op de uitvoering van de Wmo.
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Bijlage 4: Alternatieve teksten
6.1
Wat heeft Hardenberg nu aan collegeonderzoek? En hoe kan dit instrument in Hardenberg nog vruchtbaarder ingezet
worden?
In algemene zin is de mogelijke toegevoegde waarde van collegeonderzoek al in pararaaf 1.2 van deze rapportage
aan de orde gekomen. Met collegeonderzoek heeft het college een instrument in handen om de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het eigen beleid te peilen. Vanzelfsprekend controleert de organisatie zichzelf ook al. Maar
collegeonderzoek is er in opzet op toegesneden dat het college het voor zichzelf gebruikt. Het college kan het instrument
inzetten zodat het helpt bij wat het college zelf over het eigen beleid of de eigen organisatie te weten wil komen maar ook om het college te stimuleren om daarover proactief verantwoording af te leggen aan de raad.
Voor de raad is die proactieve verantwoording van groot belang. Allereerst omdat de raad, doordat het college
verantwoording aflegt over de uitgevoerde collegeonderzoeken, inzicht krijgt in de wijze waarop het college het beleid
uitvoert. Een goede verantwoording is echter ook van belang omdat het zorgt voor een verankering van transparantie
in het gemeentelijk bestuur. Als ook voor de raad inzichtelijk wordt welk beleid het college voert en wat de resultaten zijn
van daarover uitgevoerde onderzoeken, vergroot dat de transparantie van het gevoerde bestuur. Daarmee wordt de raad
beter in staat gesteld het gevoerde beleid te controleren. Bovendien wordt hierdoor bijgedragen aan de essentie van
artikel 213a - het vergroten van de transparantie in het gevoerde bestuur.
Ten aanzien van de plaatselijke inrichting en uitvoering van collegeonderzoeken kan het college (ook bínnen de kaders
van de wet) allerlei keuzes maken. In hoofdstuk 5 is het brede palet aan invullingen geschetst van acht onderzochte
gemeenten in dit DoeMee-onderzoek. De keuzes van de gemeente Hardenberg zijn daar geplaatst naast de keuzes
die andere gemeenten maken of gemaakt hebben. Hierdoor wordt het mogelijk om een rijker beeld te krijgen van de
mogelijkheden van collegeonderzoek. In de beantwoording van de onderzoekvragen zal op dit brede palet
teruggegrepen worden. Hieruit moet blijken wat Hardenberg concreet aan collegeonderzoek kan hebben.

6.2 Conclusies
Hoofdconclusie
De centrale onderzoeksvraag van dit DoeMee-onderzoek luidde:
Wat zijn de mogelijk bepalende factoren voor het al of niet uitvoeren van 213a-onderzoek en (indien het wordt
uitgevoerd) voor de kwaliteit van dit onderzoek in de gemeente?
Het antwoord op deze vraag, en tevens de hoofdconclusie van dit onderzoek luidt:
De gemeente Hardenberg voert geen 213a-onderzoek uit. Dit hangt samen met de visie van de gemeente Hardenberg
op het beheersen van de organisatie. Risicomanagement is daarin de leidende gedachte. Het college beschouwt
213a-onderzoek als reactief en geeft daarom de voorkeur aan risicomanagement (zie ook deelconclusie 8). Naar eigen
zeggen werkt de gemeente hiermee naar ‘de geest van de wet en niet naar de letter’.
Aan de hand van de deelvragen worden hieronder de deelconclusies uiteengezet.
Deelconclusie 1
De eerste deelvraag luidde:
1. Welk doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoek wordt er in de gemeente onder de verantwoordelijkheid van het
college uitgevoerd?
Onder verantwoordelijkheid van het college wordt er in Hardenberg periodiek een risicoscan uitgevoerd. Op basis
van die risicoscan worden er door de controller control-audits uitgevoerd. Deze control-audits richten zich op
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld omtrent de invoering van de Wmo of het betaald parkeren), maar niet op een specifieke
afdeling of organisatie-eenheid. Ook richten control-audits zich niet op beleidsprogramma’s of -thema’s; onderzoeken
naar beleidsthema’s worden uitgevoerd door de medewerker beleidscoördinatie.
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Deelconclusie 2
De tweede deelvraag luidde:
2. In hoeverre voldoet dit onderzoek aan wat daarover in artikel 213a van de Gemeentewet is bepaald?
Zoals gezegd worden er in Hardenberg geen 213a-onderzoeken uitgevoerd. De control-audits die op basis van de
periodieke risicoscan worden uitgevoerd, richten zich op het beter beheersen van de organisatie. Net als bij 213aonderzoek speelt doelmatigheid en doeltreffendheid daarbij een rol. In die zin verricht het college periodiek onderzoek
naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur (conform lid 1 van artikel 213a Gw).
Over de uitkomsten van de risicoscan wordt de raad geïnformeerd in de jaarrekening. In hoeverre de raad geïnformeerd
wordt over de uitkomsten van afzonderlijke control-audits wordt bepaald door het college. In de jaarrekening wordt niet
over de uitkomsten van afzonderlijke control-audits gerapporteerd. Hiermee brengt het college niet structureel verslag uit
aan de raad van de resultaten van de onderzoeken (zoals lid 2 artikel 213a Gw voorschrijft).
De rekenkamer wordt niet op de hoogte gesteld van control-audits die uitgevoerd gaan worden, noch wordt zij
geïnformeerd over de resultaten van control-audits die hebben plaatsgevonden. Aan lid 3 van artikel 213a Gw wordt
niet voldaan.
Deelconclusie 3
De derde deelvraag luidde:
3. In hoeverre voldoet dit onderzoek aan wat daarover in de gemeentelijke verordening ex artikel 213a Gw is bepaald?
Er is in de gemeente Hardenberg bewust voor gekozen om geen 213a-onderzoeken uit te voeren. De control-audits
kunnen om de volgende redenen niet beschouwd worden als 213a-onderzoek zoals bedoeld in de gemeentelijke
verordening.
-	Onderzoeksfrequentie: Er wordt niet eens in de 8 jaar naar iedere gemeentelijke taak of organisatie-eenheid een
control-audit uitgevoerd. Ook richten control-audits zich niet op programma’s en beleidsthema’s.
-	Onderzoeksplan: Jaarlijks wordt wel een controlplan opgesteld, maar dit plan wordt niet ter kennisgeving naar de
raad gestuurd.
- Rapportage: De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de risicoscan in het jaarverslag. De raad wordt in
het jaarverslag niet geïnformeerd over de uitkomsten van control-audits. In sommige gevallen stuurt het college de
rapportage van een afzonderlijke control-audit ter kennisgeving naar de raad.
Deelconclusie 4
De vierde deelvraag luidde:
4. In hoeverre voldoet dit onderzoek aan wat daarover in het gemeentelijke protocol voor 213a-onderzoek is bepaald?
De gemeente Hardenberg kent geen onderzoeksprotocol voor 213a-onderzoek.
Deelconclusie 5
De vijfde deelvraag luidde:
5. W
 at is de kwaliteit van dit onderzoek (is het erop gericht een bijdrage te leveren aan de doelmatigheid en
doeltreffendheid van, en publieke verantwoording over, het door het college gevoerde beleid)?
Om voor 213a-onderzoek door te kunnen gaan, ontbreekt het de uitgevoerde control-audits op de volgende punten aan
kwaliteit:
-	Kijkend naar de onderzoekspraktijk in Hardenberg zoals geschetst in interviews, concludeert de rekenkamer dat
er voorafgaand aan afzonderlijke control-audits geen normenkader wordt opgesteld. Dit betekent dat bevindingen,
maar ook conclusies en aanbevelingen niet gerelateerd zijn aan vooraf opgestelde normen.
-	Op basis van de interviews concludeert de rekenkamer bovendien dat de control-audits niet gericht zijn op
publieke verantwoording. In interviews is aangegeven dat het college control-audits niet als een politiek
verantwoordingsinstrument beschouwt, maar als een sturingsinstrument.
De onafhankelijkheid van de control-audits wordt wel gewaarborgd doordat de uitvoering is ondergebracht bij de
controller.
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Deelconclusie 6
De zesde deelvraag luidde:
6. Hoe verhoudt de kwaliteit van het onderzoek in de gemeente zich tot de kwaliteit van onderzoek in de andere
deelnemende gemeenten?
Algemene lijn bij de onderzochte gemeenten is dat zij hun eigen ambitie ten aanzien van onderzoeksfrequentie zoals
vastgelegd in de gemeentelijke verordening niet waarmaken. Bij de meeste gemeenten worden discussies gevoerd
over het terugbrengen van het aantal onderzoeken dat ooit (in navolging van de modelverordening van de VNG) is
vastgesteld.
Ook in Hardenberg wordt de in de verordening uitgesproken ambitie niet waargemaakt. In Hardenberg heeft het
college er echter bewust voor gekozen om geen 213a-onderzoeken uit te voeren. Hierin is Hardenberg een uitzondering
ten opzichte van andere onderzochte gemeenten. In geen van de andere deelnemende gemeenten worden geen
213a-onderzoek uitgevoerd. Qua visie op 213a-onderzoek staan met name Hardenberg en Roermond dicht bij elkaar
(ook in Roermond zijn collegeonderzoeken gericht op het beheersen van de organisatie en beschouwt men
collegeonderzoeken als een geïntegreerd onderdeel van de interne controle), maar in Roermond zijn wel onderzoeken
uitgevoerd in het kader van 213a.
Om de regels en de praktijk met elkaar in overeenstemming te laten zijn, heeft het college voorgesteld de ambitie in
de verordening bij te stellen: er is een conceptverordening opgesteld waarin niet langer aparte 213a-onderzoeken
uitgevoerd gaan worden, maar 213a-onderzoeken zullen worden opgenomen ‘in het reguliere proces’. Deze zou in
de raadsvergadering van 13 mei 2008 behandeld worden.
Nog een algemene lijn in dit DoeMee-onderzoek is dat in ongeveer de helft van de onderzochte onderzoeken de
begrippen doelmatigheid en doeltreffendheid niet of onvoldoende toegespitst werden op het onderzoeksobject.
Ook wordt in ongeveer een derde van de gevallen niet gewerkt met een normenkader. Bij intern uitgevoerde
onderzoeken is dit vaker het geval dan extern uitgevoerde onderzoeken. Over het algemeen zijn uitspraken over
het gevoerde beleid onvoldoende navolgbaar omdat in de rapportage slechts beperkt wordt ingegaan op de
gehanteerde normen en werkwijze. De control-audits in Hardenberg vormen hierop geen uitzondering.
Deelconclusie 7
De zevende deelvraag luidde:
7. Is er een relatie tussen de kwaliteit van het onderzoek en de inhoud van de gemeentelijke verordening ex artikel
213a?
In dit DoeMee-onderzoek is geen algemene relatie aangetoond tussen de inhoud van de verordeningen en de kwaliteit
van het onderzoek in de verschillende gemeenten. De meeste gemeenten hebben een variant op de modelverordening
van de VNG vastgesteld. De kwaliteit van de onderzoeken, maar zeker de insteek die gekozen wordt bij de uitvoering
van onderzoeken, is zeer wisselend. Bovendien prevaleert in de meeste gemeenten de in de praktijk gegroeide
werkwijze boven een werkwijze volgens de verordening.
In Hardenberg heeft dit er toe geleid dat de verordening zal worden aangepast aan de in de praktijk gegroeide werkwijze.
De huidige verordening is conform de modelverordening van de VNG. Het college heeft echter een conceptverordening
opgesteld. In die conceptverordening wordt niets opgemerkt over bijvoorbeeld een onderzoeksplan of de periodiciteit
waarmee 213a-onderzoeken plaatsvinden. Er wordt slechts opgemerkt dat 213a-onderzoeken zullen plaatsvinden in het
reguliere proces. Deze conceptverordening biedt naar het oordeel van de rekenkamer dan ook geen waarborgen voor de
kwaliteit van 213a-onderzoek.
Deelconclusie 8
De achtste deelvraag luidde:
8. Wat zijn de redenen voor het eventuele ontbreken van 213a-onderzoek in de gemeente?
Het ontbreken van 213a-onderzoek is een gevolg van de gemeentelijke visie op het beheersen van de organisatie door
middel van risicomanagement. Leidend in de wijze waarop de gemeente Hardenberg de bedrijfsvoering beheerst, is de
periodieke risicoscan. Men geeft de voorkeur aan dit systeem van risicomanagement boven 213a-onderzoek, omdat
213a-onderzoek als te reactief beschouwd wordt.
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6.3 Aanbevelingen
Op dit moment is de gemeentelijke onderzoekspraktijk niet gericht op publieke verantwoording. De onderzoekspraktijk is
gericht op risicomanagement als gevolg waarvan control-audits worden uitgevoerd. Daarmee wordt niet voldaan aan de
gemeentelijke verordening ex art. 213a.
Om hier in de toekomst wel aan te voldoen, ligt er nu het voorstel om de verordening aan te passen. In deze conceptverordening zijn 213a-onderzoeken onderdeel geworden van het reguliere proces en wordt de periodiciteit van
onderzoeken niet nader toegelicht.
De rekenkamer meent dat het doel dat de wetgever met artikel 213a beoogt, hiermee niet wordt bereikt.
Raad
De rekenkamer beveelt aan, de functie en ambitie van collegeonderzoek te heroverwegen evenals de nieuwe
verordening.
College
In samenhang hiermee beveelt de rekenkamer ook aan om tegemoet te komen aan één van de intenties van de
wetgever om 213a-onderzoeken als kapstok voor verantwoording te gebruiken. Tot nu toe besloot het college achteraf
en per control-audit of de raad wel of niet over de uitkomsten van de control-audit werd geïnformeerd. Ten aanzien
van de control-audits die daarvoor door het college geschikt worden geacht, beveelt de rekenkamer aan deze als
213a-onderzoeken uit te voeren. Dit betekent volgens de rekenkamer onder meer dat voor deze onderzoeken:
-	vooraf een normenkader moet worden opgesteld waarin doelmatigheid en doeltreffendheid worden
geoperationaliseerd;
-	dat bevindingen tostand komen op basis van deze normen, en in het vervolg daarop ook de conclusies en
aanbevelingen hun basis hebben in deze normen;
-	dat daarover achteraf en per onderzoek verantwoording wordt afgelegd aan de raad.
Ook beveelt de rekenkamer aan, om als waarborg voor de kwaliteit van 213a-onderzoek, de bovengenoemde eisen
en de te hanteren onderzoeksaanpak te verankeren in een onderzoeksprotocol.
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