
RAADSINFORMATIEBRIEF 
12R.00451 

gemeente 
WOERDEN 

Van : College van B&W 

Datum : 28 november 2012 

Portefeuillehouders) : wethouder Schreurs 

Portefeuille(s) : Bedrijfsvoering 

Contactpersoon : D. Loman 

Tel.nr. : 8301 

E-mailadres : loman.d@woerden.nl 

Onderwerp: 

Onderzoeksplan 2013 

Kennisnemen van: 

Het door het college vastgestelde onderwerp voor 213a-onderzoek in 2013. 

Inleiding: 

Jaarlijks stelt het college het onderzoeksplan voor het volgende jaar vast. Hierin staat welke onderzoeken 
naar "doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur" het college zal uitvoeren, cf. 
art. 213a Gemeentewet. Zoals in de onderzoeksverordening staat, informeert het college de raad en de 
rekenkamercommissie (hierna: rkc) hierover. Het onderzoeksplan is besproken in het overleg tussen rkc en 
auditcommissie op 27 november 2012. De commissies konden zich vinden in het plan. 

Kernboodschap: 

Het college heeft voor 2013 één onderzoeksonderwerp vastgesteld: Onderhoud openbare ruimte. 
In de resterende raads- en collegeperiode wil het college de thema's 'Verhoging transparantie IBOR' en 
'Woerden fietsstad 2014' een extra impuls geven om de gewenste resultaten op deze doelen te bereiken 
Het uitvoeren van een 213a-onderzoek kan een bijdrage leveren aan de benodigde impuls, door zaken 
scherp te krijgen en concrete verbeterpunten aan te geven. In de afgelopen jaren zijn meestal twee 
onderzoeken per jaar uitgevoerd. Onze onderzoekscapaciteit is echter schaars en in 2012 (Arsenaal) is 
gebleken dat het wenselijk is om flexibel om te kunnen gaan met de beschikbare onderzoekscapaciteit. 

Vervolg: 

Voor het onderzoek wordt een opzet gemaakt ter inhoudelijke inleiding en afbakening; de rkc wordt hierover 
geïnformeerd. Het onderzoeksrapport en (indien van toepassing) verbeterplan worden ter kennisneming 
aan de raad aangeboden, met afschrift aan de rkc. In aanvulling op dit traject cf. de 
onderzoeksverordening, zal de concerncontroller de onderzoeksopzet en -uitkomst actief met de rkc 
bespreken, zoals met haar is afgesproken. 
Het college wil flexibel zijn in onderzoekskeuze zodat op de actualiteit kan worden ingespeeld. Als er 
aanleiding is om een ander of tweede onderzoeksthema vast te stellen, zal het college de raad daarover 
informeren. 
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