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Onderwerp: Rekenkamerrapport De controle gecontroleerd 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld: 

1. zich uit te spreken over het rapport in algemene zin;  
2. een besluit te nemen of de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden gedeeld 

en zo ja, het college te verzoeken deze over te nemen en hieraan uitvoering te geven. 
 
2. Aanleiding 
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de interne collegeonderzoeken, die het 
college moet doen op basis van artikel 213a van de gemeentewet. De rekenkamercommissie heeft 
op 17 augustus 2009 het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. Het (digitale) rapport is te 
vinden op www.ridderkerk.nl > Politiek en bestuur > Rekenkamercommissie > Publicaties > 
Onderzoeken > Rapport De controle gecontroleerd. 
 
3. Aspecten 
Sinds de invoering van de dualisering in het lokale bestel heeft het college van burgemeester en 
wethouders de verplichting om periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. In Ridderkerk heeft de raad daarvoor regels 
vastgelegd in de Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Ridderkerk 2004. 
 
De rekenkamercommissie heeft als doel van het rekenkameronderzoek gesteld dat de uitkomsten 
en aanbevelingen een bijdrage moeten leveren aan de verbetering van (de inbedding van) het 
213a-onderzoek. Van een ‘verplicht nummer’ kan het 213a-onderzoek dan worden tot een 
duurzaam en praktisch instrument waarmee transparantie over doelmatigheid en doeltreffendheid 
minder afhankelijk is van externe controle, en meer ‘ingebakken’ raakt in de gemeentelijke praktijk 
van alledag. 
 
Na uitvoering van het onderzoek constateert de rekenkamercommissie, dat er binnen de 
gemeentelijke organisatie geen consensus lijkt te bestaan over de vraag wat een onderzoek in het 
kader van artikel 213a is. Dat komt volgens de rekenkamercommissie doordat het college geen 
onderscheid maakt met andere vormen van onderzoek binnen de gemeente. De specifieke regels, 
die de raad voor 213a-onderzoek heeft vastgesteld, worden daarom niet gevolgd.  
 
Op grond van het onderzoek beveelt de rekenkamercommissie de gemeenteraad van Ridderkerk 
aan om het college te vragen om: 
1. in kaart te brengen welke vormen van onderzoek er binnen de gemeente worden uitgevoerd 

(de zgn. ‘controletoren’, zie ook bijlage 4 van het onderzoeksrapport). 
2. met meenemen van het voorgaande, de auditcommissie te betrekken in de gedachtewisseling 

over de herpositionering van het 213a-instrument in de gemeente. Daarbij rekening houdend 
met: 
a. de doelmatige afstemming van de verschillende soorten onderzoek die in de gemeente 

plaatsvinden; 
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b. de eigen aard van deze verschillende soorten onderzoeken. In de herpositionering 
dienen de verschillende vormen van onderzoek een logische plaats te krijgen; 

3. naar aanleiding van het voorgaande vóór de behandeling van de begroting 2010 te komen met 
een voorstel voor een nieuwe verordening ex artikel 213a Gemeentewet en in de 
totstandkoming van dit voorstel de uitkomsten van dit onderzoek te betrekken;  

4. in het verlengde van de nieuwe verordening te komen tot een vastgelegde werkwijze 
(‘onderzoeksprotocol’) voor de uitvoering van collegeonderzoeken in de gemeente Ridderkerk. 

 
Verder beveelt de rekenkamercommissie de gemeenteraad aan om: 
5. door middel van zijn leden in de auditcommissie met het college van B&W mee te denken over 

de herpositionering van het 213a-instrument in de gemeente; 
6. met de behandeling van de begroting een nieuwe verordening ex artikel 213a Gemeentewet 

vast te stellen die toegesneden is op de gemeentelijke situatie en ambitie. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De Rekenkamercommissie rapporteert in haar jaarverslag o.a. over de uitvoering van de 
aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen. Het jaarverslag wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden.  
 
 
De griffier, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 26 november 2009 
j.v.straalen@ridderkerk.nl/780 


