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Onderwerp: 

Onderzoeksplan (213a) 2015 

Kennisnemen van: 

Het door het college vastgestelde onderwerp voor onderzoek ex art. 213a Gemwet in 2015: Administratieve 
inrichting Personeel en Organisatie. 

Inleiding: 

Jaarlijks stelt het college het onderzoeksplan voor het volgende jaar vast. Hierin staat welk(e) 
onderzoek(en) 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. De keuze van het onderwerp is besproken in het 
afstemmingsoverleg met rkc, auditcommissie en accountant op 2 december. 

Kernboodschap: 

Conform de Gemeentewet (art. 213a) verricht het college "periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en 
de doeltreffendheid1 van het door hem gevoerde bestuur." 
Een 213a-onderzoek dient zich op beide aspecten te richten. Onderzoek naar doeltreffendheid heeft 
betrekking op doelen en resultaten die geformuleerd zijn in programmabegroting, beleidsnota's, 
uitvoeringsplannen et cetera. Onderzoek naar doelmatigheid is primair gericht op middelenbeheer en de 
organisatie van het werk: werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden, formatie en dergelijke. 

Het college heeft als onderzoeksonderwerp voor 2015 vastgesteld: Administratieve inrichting Personeel en 
Organisatie (P&O): welke administratieve lasten/processen zijn er op het gebied van P&O? kunnen deze 
efficiënter/effectiever ingericht worden? 

Het onderwerp P&O is nog niet eerder betrokken geweest in een 213a-onderzoek. Vanwege de wettelijk 
voorgeschreven spreiding/roulatie van onderwerpen over een periode van enkele jaren is P&O ook in dit 
verband ons inziens een goede keuze. 

Ook dit jaar kiest het college ervoor om niet meer dan één onderzoek uit te voeren. Onze 
onderzoekscapaciteit is schaars (er is geen specifiek budget voor) en het jaar 2015 vraagt veel specifieke 
inzet op concernniveau voor de implementatie van de 3D-transformaties en het werken voor twee besturen. 

Doeltreffendheid: de mate waarin gewenste prestaties en beoogde effecten worden behaald. 
Doelmatigheid: de mate waarin gewenste prestaties en beoogde effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt 
mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt. 



Vervolg: 

Voor het onderzoek wordt in de loop van 2015 een opzet gemaakt ter inhoudelijke inleiding en afbakening; 
de rkc wordt hierover ge'ihformeerd. Conform de onderzoeksverordening worden het onderzoeksrapport en 
(indien van toepassing) het verbeterplan ter kennisneming aan de raad aangeboden, met afschrift aan de 
rkc. Het college wil flexibel zijn in zijn onderzoekskeuze zodat op de actualiteit kan worden ingespeeld. Als 
er aanleiding is om een ander of toch een tweede onderzoeksthema vast te stellen, zal ons college uw raad 
daarover informeren. 

Bijlagen: 

geen 


