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Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente
Alphen aan den Rijn

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR, VAN
DE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN
(vastgesteld door de gemeenteraad op 30 oktober 2008, ingaande 7 november 2008)

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
A doelmatigheid:
de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd
met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;
B doeltreffendheid:
de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie
1 het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatieeenheden
van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente;
2 het college toetst periodiek de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen;
3 bedoeld onderzoek zal plaatsvinden binnen de kaders van de vastgestelde Planning en Control systematiek.

Artikel 3 Voortgang onderzoeken
Het college rapporteert in de begroting en jaarstukken over de voortgang van onderzoeken naar de
doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking
1 de uitkomsten van een onderzoek worden twee maal per jaar schriftelijk vastgelegd in een business
review die bestaat uit een openbaar bestuurlijk deel en een niet openbaar organisatorisch deel. Voor
tussentijdse onderzoeken naar programma’s of paragrafen wordt een afzonderlijke rapportage opgesteld;
2 de business reviews en de eventuele tussentijdse rapportages worden door het college, ter voldoening
aan artikel 213a van de Gemeentewet, aangeboden aan de auditcommissie, de raad en de rekenkamercommissie;
3 op basis van de resultaten stelt het college indien nodig een plan van verbetering op.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Alphen aan den Rijn”.
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