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Inleiding 
Op grond van artikel 213a Gemeentewet en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de gemeente Woerden (hierna: verordening) dient het college jaarlijks onderzoek 
te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. In de verordening 
is geregeld dat het college jaarlijks voor 1 september een onderzoeksplan opstelt voor het komende 
jaar. Voor de jaren 2017 en 2018 is dit echter niet gebeurd. In de Auditcommissie van 10 oktober 2017 
is afgesproken dat in beeld wordt gebracht welke onderzoeken uit 2017 (deels) onder de reikwijdte 
van het 213a-onderzoek vallen. Onder andere het onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen is 
genoemd. Bovendien is afgesproken dat het college voor 2018 aangeeft welk onderzoek wordt 
gedaan.  
 
 

 
 
 
Onderzoek in 2017 
In 2017 is het onderstaande viertal onderzoeken uitgevoerd die (meer of minder) beantwoorden aan 
vragen van doelmatigheid en doeltreffendheid zoals bedoeld in artikel 213a Gemeentewet. Hoewel 
deze dus niet vooraf in een onderzoeksplan zijn voorgelegd aan de raad vallen deze dus onder de 
reikwijdte van het 213a-onderzoek. Hiermee is voldaan aan de toezegging zoals deze is gedaan in de 
Auditcommissie van 10 oktober 2017.  
 

Onderzoek Handhaving & Toezicht Fysiek Domein 
Begin 2017 is het onderzoek Handhaving & Toezicht Fysiek Domein opgeleverd. In dit onderzoek 
was de vraag hoe het toezicht en de handhaving is georganiseerd en hoe dit het beste 
georganiseerd kan worden. Er wordt geadviseerd om de visie en uitgangspunten op handhaving 
te heroverwegen, de uitvoeringsprogramma’s Handhaving en Veiligheid beter op elkaar af te 
stemmen, te zorgen voor voldoende speelruimte om in te spelen op de actualiteit, alle 
handhavings- en toezichtstaken in het fysiek domein te centraliseren en te overwegen de 
handhavingstaken bestuurlijk onder te brengen bij één portefeuillehouder. Daarnaast worden 
diverse aanbevelingen gedaan voor de ambtelijke organisatie en kwaliteitsverbetering.  
Er is inmiddels een projectplan vastgesteld om gevolg te geven aan een aantal aanbevelingen uit 
het onderzoek. 
 
Evaluatie Jaarrekening 2016 
In 2017 is het proces van het opstellen van de jaarrekening geëvalueerd. Via vragenlijsten en 
interviews zijn betrokkenen gevraagd naar verbeterpunten. Op basis daarvan is een verbeterplan 
opgesteld. Daarin wordt onder andere voorgesteld om de interne processen te uniformeren, het 
eigenaarschap duidelijk te beleggen, meer voorbereidende maatregelen te nemen gedurende het 
jaar, duidelijke afspraken te maken met de accountant en duidelijke eisen te stellen aan derden.  
 
 
 

Verslag Auditcommissie 10 oktober 2017 
 

 De wethouder zegt toe de raad te informeren welke onderzoeken uit 2017 
(deels) onder de reikwijdte van het 213a-onderzoek kunnen vallen.  

 Een onderzoeksagenda voor 2018 kan in januari 2018 worden besproken.  



Onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen 
Zoals bij brief van 16 januari 2017 aan uw commissie meegedeeld hebben we het onderzoek 
naar de kwaliteit van raadsvoorstellen ook als onderzoek voor 2017 beschouwd. Er is geen 
uitgebreide evaluatie op papier, maar er is vooral gewerkt aan de verbetering van het 
raadsvoorstel op basis van de input van raadsleden en griffie. Inmiddels is dit nieuwe 
raadsvoorstel enige maanden functioneel en wordt er maandelijks tussen griffie en ambtelijke 
organisatie geëvalueerd en verbeteracties ondernomen.  
 
Evaluatie Uitvoeringsstrategie Sociaal Domein 
Door Hiemstra & De Vries is een onderzoek gedaan naar de efficiëntie en effectiviteit van de 
uitvoeringsstrategie in het Sociaal Domein. Dit onderzoek maakte deel uit van de brede evaluatie 
van het Sociaal Domein zoals die op 13 december 2017 in de Commissie Middelen is besproken.  
De conclusies van het onderzoek zijn dat de ambitie ‘mensen eerst’ een krachtige drive in de 
organisatie is en de uitvoeringsstrategie voortvloeit uit de keuze voor ‘eigen regie’. Tegelijk heeft 
deze strategie ook als nadeel dat casusregie in de praktijk onvoldoende is belegd en de 
versnippering van het aanbod de samenwerking bemoeilijkt.  

 
 
De evaluaties van de Jaarrekening 2016 en van de uitvoeringsstrategie Sociaal Domein zijn reeds aan 
de raad toegezonden. Uiteraard is het mogelijk ook het onderzoek over handhaving en toezicht in het 
fysieke domein toe te zenden.  
 
 
Onderzoek in 2018 
 
Op grond van art. 2 van de verordening is opgenomen dat het college één onderzoek doet naar de 
doelmatigheid (lid 1) en één onderzoek naar de doeltreffendheid (lid 2). Door langdurige ziekte van de 
medewerker die verantwoordelijk is voor 213a-onderzoek is het niet gelukt een onderzoeksplan te 
presenteren. Voor 2018 is er echter reeds een onderzoek naar de doelmatigheid van het 
begrotingsproces in uitvoering. Het onderzoek naar de doeltreffendheid wordt in de tweede helft van 
2018 uitgevoerd. Hiervoor is nog geen onderwerp benoemd, maar dit zal ik u de volgende 
Auditcommissie meedelen.  
 

Begrotingsproces 
Het onderzoek richt zich op de volgende onderdelen: planning, rollen en verantwoordelijkheden, 
proces, communicatie, inhoud en samenwerking met de accountant. 
In het onderzoek wordt breed uitgevraagd aan de betrokkenen hoe zij het proces ervaren en 
waar zij verbeterpunten zien. Er wordt een brede vragenlijst gestuurd aan iedereen die betrokken 
is bij het begrotingsproces. Naast een waardering voor de diverse onderdelen van het proces 
worden veel open vragen gesteld om de respondenten in de gelegenheid te stellen alle positieve- 
en verbeterpunten te benoemen en toe te lichten. Vervolgens worden portefeuillehouders, 
directieleden en teammanagers geïnterviewd. In het eerste half jaar 2018 wordt het 
onderzoeksverslag aan u toegestuurd. Op basis van het onderzoeksverslag wordt een 
verbeterplan opgesteld.  

 
 

 
 
H. Haring 
Portefeuillehouder  

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente 
Woerden 
 
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 twee raadsperioden in zijn geheel aan een dergelijke toets 
onderworpen. 
2. Het college onderzoekt jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één (deel van) 
programma en één paragraaf. 
 


