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Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid
en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de
gemeente Maasgouw
Raadsvergadering 15 mei 2008
BESLUIT
De raad van de gemeente Maasgouw besluit;
gelet op artikel 213a Gemeentewet;
vast te stellen:
Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van
het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Maasgouw.

Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
Doelmatigheid het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van
middelen.
b.
Doeltreffendheid
de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook
daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie
Het college onderzoekt tenminste éénmaal per raadsperiode de doelmatigheid van (onderdelen van)
organisatie-eenheden van de gemeente en/of toetst de doeltreffendheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

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

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking
1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.
2. De rapportage wordt, eventueel aangevuld met een plan van aanpak ter uitvoering van gerapporteerde
aanbevelingen, ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 mei 2008.

Artikel 6 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening betreffende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken van de gemeente Maasgouw’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad 15 mei 2008.

De griffier,
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R.L.M.M. Huntjens

F.J.M. Wilms

Nota-toelichting
Artikelsgewijze toelichting verordening 213a Gemeentewet Artikel 2. OnderzoeksfrequentieIn artikel 2
wordt het college opgedragen onderzoek te doen naar de doelmatigheid en/of de doeltreffendheid van
het gevoerde bestuur. De raad eist een minimaal aantal uit te voeren interne onderzoeken van het college. Hierbij wordt een scheiding aangebracht tussen onderzoeken naar de doelmatigheid en onderzoeken
naar de doeltreffendheid.Het onderzoek naar de doelmatigheid betreft het onderzoek naar de uitvoering
van het beleid en het beheer van middelen. De uitvoering wordt gedaan door ten eerste de gemeentelijke organisatie, zodat dit onderzoek zich ten eerste richt op de organisatie-eenheden van de gemeente.
Een tweede ingang voor een doelmatigheidsonderzoek is de procesgang. Hiervoor kan men kijken naar
de gemeentelijke taken.Het onderzoek naar de doeltreffendheid vindt plaats op basis van het in de
programma's of paragrafen van de begroting geformuleerde beleid. Dit beleid kan gehele begrotingsprogramma's omvatten of delen daarvan. Ook kan het paragrafen van de begroting en jaarstukken of
delen daarvan omvatten. Artikel 3. Voortgang onderzoekDe bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting
en jaarstukken dient inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Daarbij dient een relatie te worden gelegd met de inhoud van de programma's van de
begroting en jaarstukken. Het ligt voor de hand om in deze paragaaf eveneens te rapporteren over de
stand van zaken bij de interne onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde
bestuur. Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekkingMet de instelling van een onderzoek beoogt de gemeente
de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te
versterken. De onderzoeksbevindingen worden dan ook neergelegd in een rapport voor de raad, zoals
voorgeschreven in artikel 213a, tweede lid, van de Gemeentewet. De rapportage dient volgens artikel
197 tweede lid van de Gemeentewet te worden gevoegd bij of als onderdeel te worden opgenomen
van de jaarrekening en het jaarverslag. Dat betreft uiteraard de rapportage die lopende het verslagjaar
is afgerond. Dat sluit echter geenszins uit dat de raad, als hij dat wenst, de rapportage ontvangt zodra
deze is vastgesteld.Systematische aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid impliceert ook het
doel om te leren, om te denken over en te streven naar verbetering en dat zo nodig door middel van
een plan van verbetering het vervolgtraject moet worden ingezet. De bedrijfsvoering is een zaak van
het college. Het is dan ook het college dat eventuele maatregelen moet nemen tot verbetering. Artikel
5. InwerkingtredingIn Maasgouw is in verband met de herindeling de wet ARHI van toepassing. Deze
impliceert dat de regels die golden in de voormalige gemeenten maximaal 2 jaar geldig blijven in de
nieuwe gemeenten. De nu voorliggende controleverordening treedt in werking met ingang van het
dienstjaar 2008 en treedt derhalve in de plaats van de verordeningen in de voormalige gemeenten Heel,
Maasbracht en Thorn. Artikel 7. CiteertitelIn dit artikel wordt de naam gegeven waarmee in gemeentelijke stukken naar deze verordening kan worden verwezen.
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