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Advies 

 

De Auditcommissie heeft het raadsvoorstel Onderzoek naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid besproken op 29 mei 2019. 

Het conceptverslag van de bespreking van dit agendapunt is hieronder toegevoegd. 

 

Wij adviseren u in art. 2, eerste en tweede lid, “jaarlijks” toe te voegen na de woorden 

“onderzoekt” respectievelijk “toetst” en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de gemeente Hillegom 2019 voor het overige volgens voorstel vast 

te stellen. 

 

Namens de Auditcommissie, 

 

M. Roelofs, 

voorzitter 

 

 

 

Uit het conceptverslag van de Auditcommissie 29-05-2019: 

 

6. Verordening Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid (ex art. 213a 

Gemeentewet) 

Art. 2 Onderzoek(en) 

De heren Jansen en Meijer stellen voor uit de huidige en de VNG-model-verordening over 

te nemen dat de onderzoeken jaarlijks worden verricht. Als er in enig jaar een goede 

reden is om geen onderzoek te verrichten, informeert het college de raad hierover. Dit is 

ook in het verleden wel gebeurd. De Auditcommissie neemt dit voorstel unaniem over. 

Art. 3 Onderzoeksplan 

De heer Jansen merkt op dat in het voorstel de datum gewijzigd is waarvóór het college 

het onderzoeksplan naar de raad moet sturen. Hierdoor kan de Rekenkamercommissie bij 

haar keuze voor een onderzoek geen rekening meer houden met de plannen van het 

college. De heer Turenhout brengt in de discussie in dat het logisch is als het 

onafhánkelijke onderzoeksorgaan, de rekenkamercommissie, als eerste zijn keuze bepaalt 

en dat het college daar bij zijn keuze rekening mee houdt. De Auditcommissie stemt hier 

unaniem mee in. 

 

De Auditcommissie besluit unaniem de raad te adviseren de tekst van art. 2 te wijzigen 

en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente 

Hillegom 2019 voor het overige volgens voorstel vast te stellen. 


