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1. Inleiding 
 
De gemeente wil doelen bereiken. De gemeentelijke bestuursorganen hebben in onderlinge samen-
werking elk hun taak bij het bereiken van doelen. Een van de taken van de gemeenteraad is het uitoe-
fenen van controle. De rekenkamercommissie ondersteunt de raad in de controlerende taak. Over die 
taak gaat dit onderzoek.  
 
Er wordt veel tijd en energie besteed aan controle. In de democratische rechtsstaat is controle wezenlijk. 
Wordt er niet teveel gecontroleerd? Gebeurt de controle wel effectief? Sluit deze aan bij de behoefte van de 
raad? Dit zijn relevante vragen, die gesteld moeten worden om de kwaliteit van de controlefunctie te waar-
borgen. Wat is dan die kwaliteit, is de logische vervolgvraag .De gecontroleerde denkt daar mogelijk anders 
over dan de controleur. Er aan bijdragen, dat de controlefunctie in Lingewaard goed tot zijn recht komt, is het 
achterliggende doel van dit onderzoek. De commissie kijkt daarbij uiteraard ook naar de effectiviteit van het 
eigen onderzoek. Onze invalshoek is het geven van een aantal impressies.   
 
De accountantscontrole en de interne controle blijven buiten dit onderzoek, maar worden hier wel genoemd 
als onderdeel van de “controletoren”. Deze onderzoeken hebben vooral een financiële invalshoek, terwijl de 
rekenkamercommissie zich meer richt op de inhoudelijke kant. In de financiële verordening is geregeld, dat 
het college zorgt voor de jaarlijkse toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de recht-
matigheid van de beheershandelingen, dit ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de 
rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties. De gemeenteraad wordt volgens de verorde-
ning bij de Najaarsnota en bij de jaarrekening geïnformeerd over de relevante uitkomsten van de interne 
controle.  
 
De controlerende taak van de raad betreft zowel de uitvoering van het autonome gemeentelijke beleid, als 
de uitvoering van wettelijke taken. Controle heeft zowel een inhoudelijke component (worden de doelen be-
reikt?) als een component, die betrekking heeft op de middelen (worden deze op een goede manier aange-
wend). Er zijn verschillende instrumenten voor controle beschikbaar. De jaarlijkse verantwoording door het 
college over de uitvoering van de programmabegroting zien wij als het belangrijkste instrument. Via het vra-
genrecht, de interpellatie en het raadsonderzoek kan de raad in concrete gevallen de controlerende taak 
inhoud geven. Daarnaast wordt de raad door het college in een continue informatiestroom op de hoogte 
gehouden, welke ook ten dienste staat van de controle door de raad. Het college houdt ook zelf de vinger 
aan de pols en informeert de raad daar over. De onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid op 
grond van artikel 213a van de gemeentewet zijn daarvan een voorbeeld.  

 
De rekenkamercommissie ondersteunt de raad in de controlerende taak. De doorwerking van de onderzoe-
ken, zo is onze ervaring, heeft niet alleen plaats als resultaat van de uitgebrachte rapportage, maar ook tij-
dens het onderzoeksproces en de contacten met de organisatie. Wij zien onderzoek als een continu leerpro-
ces, een lerend evalueren, dat past bij een lerende organisatie.  
 
In drie deelonderzoeken hebben wij de controlerende taak onderzocht. We richtten ons op:  
 
De meetbaarheid en de effectiviteit van het raads-c.q. coalitieakkoord 
Om de uitvoering van het raadsakkoord te kunnen volgen, is antwoord gezocht op de volgende vragen: 
1. op welke wijze is het raadsakkoord uitgewerkt in prioriteiten en doelstellingen in de begroting? 
2. op welke wijze wordt het akkoord bestuurlijk en ambtelijk verder geïmplementeerd? 
3. hoe wordt er op de uitvoering van het akkoord gestuurd?  
4. waar worden in het beleid verbanden met het raadsakkoord gelegd of waar ontbreken deze? 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd het voeren van gesprekken met ambtelijke medewerkers en door bestudering 
van relevante documenten.  
 



  3 

Onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet 
De intentie van deze wetsbepaling is, dat het colleges van BenW op een systematische wijze onderzoek 
doen naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerd bestuur. De verplichting tot onder-
zoek is in 2002 in de Gemeentewet opgenomen om te onderstrepen dat colleges op deze punten hun ver-
antwoordelijkheid moeten nemen. We zijn nagegaan op welke wijze de het college invulling geeft aan de 
bepaling.  
 
De doorwerking van onderzoek door de rekenkamercommissie 
Dit betreft de effectiviteit van onderzoek door de rekenkamercommissie. Aan raadsleden, collegeleden en 
ambtelijke organisatie is de vraag voorgelegd wat er met de betreffende onderzoeken is gedaan en welke 
effecten zij constateren of verwachten van de betreffende onderzoeken.  
 
Uit de drie deelonderzoeken komt een beeld naar voren over de controle.  
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2. Bevindingen 
 

2.1 De meetbaarheid en de effectiviteit van het raadsakkoord 
 
In het akkoord van 2006 zijn de hoofdlijnen van het te voeren beleid vastgelegd. Het college heeft de intentie 
uitgesproken zijn werkprogramma op deze hoofdlijnen af te stemmen.  
Uit de gesprekken met managers kwam naar voren, dat het raadsprogramma c.q. coalitieakkoord in doelstel-
lingen van de programmabegroting is vertaald en dat in dat verband een nulmeting heeft plaatsgevonden. 
Deze vertaalslag is opgenomen in de nota Prioriteiten en doelstellingen 2006-2010, die het college op 21 
juni 2006 heeft aangeboden aan de raad. Deze nota bevat een uitwreking van coalitiedoelen naar prioritei-
ten, kwalitatieve doelstellingen (beoogde effecten) en kwantitatieve doelstellingen (meetbare resultaten).    
Vervolgens zijn deze prioriteiten en doelstellingen in de daarop volgende begrotingen opgenomen. Daar 
wordt via de methode van planning en control op gestuurd. De inwonersenquête uit 2006 “De waardering 
van Lingewaard”, op 1 november 2006 aangeboden aan de raad, ziet het college als nulmeting. Op basis 
van deze eerste indrukken hebben wij ons verder in de genoemde documenten verdiept. 
 
Wij hebben onderzocht of uit  de budgetcyclus ( het proces van de begroting en het jaarverslag ) is af te 
leiden hoe het feitelijk staat met de uitvoering van het coalitieakkoord. Wij keken vanuit de invalshoek contro-
le. Op basis van drie kernvragen hebben wij naar antwoorden gezocht:  is er een goede basis gelegd  om de 
voortgang in de doelenrealisatie te kunnen beoordelen, is van jaar tot jaar de goede informatie beschikbaar 
over de feitelijke voortgang  en wordt met die informatie iets gedaan? 
 
Onze vragen hebben we als volgt gespecificeerd.  
 
1. Is een goede basis gelegd om de voortgang te kunnen beoordelen? 
• Zijn de doelen  van het coalitieakkoord volledig doorvertaald in prioriteiten en doelstellingen; 
• Zijn de doelen voldoende meetbaar gemaakt in prioriteitennota; 
• Is er een nulmeting/is uitgangssituatie bekend;  
• Staan de doelen duidelijk genoeg in begroting (onder wat willen we bereiken) en is dat voldoende rich-

ting gevend voor de uitvoering?  
 

2. Is van jaar tot jaar te volgen  hoe het met de realisatie staat? 
• Komen de doelen van de begroting terug in jaarverslag; 
• Is uit de verstrekte informatie af te lezen of de realisatie op schema  ligt? 

 

3. Wordt met de verstrekte informatie iets gedaan?  
• Stelt de raad vragen over de voortgang in de doelenrealisatie?  
• Leiden reacties op deze vragen tot actiepunten en aanpassingen in de uitvoering?  
 

Het doel van ons onderzoek was niet een meting van de stand van de uitvoering, maar het beoordelen van 
de wijze waarop de uitvoering van het akkoord  via de budgetcylus wordt aangestuurd en gecontroleerd.  
Daarom hebben we ons beperkt tot vijf doelen. We beoordeelden de prioriteitennota, de nulmeting, de be-
groting en het jaarverslag 2007 en de begroting 2009.  
 
Wat betreft de derde vraag (wordt met de informatie iets gedaan) kunnen we kort zijn. Uit de verslagen van 
de politieke avond over het jaarverslag (8 mei 2008) en de raadsvergadering waarin de jaarstukken zijn 
vastgesteld (22 mei 2008) blijkt dat de voortgang in de realisatie van doelen daar geen thema vormt.  Gezien 
de gekozen opzet (het werken met van het coalitieprogramma afgeleide prioriteiten en het vertalen van deze 
prioriteiten in de begroting, het streven om de doelen in de begroting concreet te maken) is dit opmerkelijk.  
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Het antwoord op de eerste en de tweede vraag hebben we samengevat in de hierna volgende tabel. Aan-
sluitend op de tabel geven we een korte toelichting, waarna we tot een totaalindruk komen. Onze beoorde-
ling is gebaseerd op toetsing aan normen, die hieronder in kleur zijn weergegeven.  
 

Kolom 3: basis in prioriteitennota en begroting om realisatie van doelen te kunnen volgen 
 Uit de prioriteitennota en begrotingen wordt niet duidelijk hoe realisatie van de doelen kan wor-

den gevolgd. 
 Het beleid en de doelen zijn zodanig geconcretiseerd, dat jaarlijks  kan worden aangegeven dat 

de goede dingen worden gedaan. 
 Het beleid en de doelen zijn zodanig geconcretiseerd, dat jaarlijks kan worden aangegeven dat 

de beoogde effecten feitelijk worden bereikt. 
Kolom 4: mate van realisatie van doelen is uit jaarverslag de af te lezen”  

 Uit  het jaarverslag wordt niet duidelijk of de doelen feitelijk worden gerealiseerd. 

 Het wordt duidelijk dat de voorgenomen dingen worden gedaan, maar het wordt niet duidelijk in 
welke mate dit tot realisatie van doelen leidt. 

 Het wordt duidelijk  in welke mate de doelen feitelijk worden gerealiseerd. 

 
Beoordeling 

 

1 

Programma 

2 
Doel uit Akkoord 

3 

Basis in  

prioriteitennota 

en begroting 

4 

Mate van  

realisatie uit 

jaarverslag af 

te lezen 

0. Algemeen 

bestuur  

Te bewerkstelligen dat de gemeente Lingewaard  wordt 

gezien als een betrouwbare, pragmatische, efficiënte en 

constructieve gemeente 

  

1. Openbare 

orde en 

Veiligheid 

Er wordt zorg gedragen voor een planmatig, op prioriteiten 
gericht en gecoördineerd handhavingsbeleid , met inbegrip 
van een jaarlijkse programmering en monitoring van de 
handhaving 

  

2.Verkeer, 

Vervoer en 

Waterstaat 

De verkeersveiligheid krijgt een grote prioriteit, met name 

rond de scholen 

  

3.Economisc

he Zaken 

Revitalisering (herstructurering ) en uitbreiding glastuin-

bouw vindt plaats in de daarvoor geschikte gebieden en  

binnen de daarvoor gestelde kaders, waarbij de plannen 

integraal en mede op basis van recente gegevens zullen 

worden afgewogen. Hierbij zal geen glastuinbouw worden 

gepleegd rond Angeren en zal het  open gebied aldaar 

worden behouden 

  

5.Sport, 

cultuur en 

recreatie 

De recreatie en het toerisme zullen worden bevorderd, met 

als speerpunten natuur, landschap en cultuurhistorie 

  

 
Ter onderbouwing van onze beoordeling vermelden wij het volgende: 
“Te bewerkstelligen dat de gemeente Lingewaard  wordt gezien als een betrouwbare, pragmatische, efficiën-
te en constructieve gemeente” 
 
Als effectkengetal is in de begroting opgenomen “waardering van de aangeduide effecten op een score van 
minimaal 7 in 2009” . De hierbij behorende  nulmeting , een enquête over dienstverlening onder burgers in 
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2006, wordt pas in 2009 herhaald. In de tussentijd ontstaat derhalve van dit beoogd effect geen beeld. Bo-
vendien is de vraag of de nulmeting in relatie tot het geformuleerde doel wel specifiek genoeg is geweest.  
 
De prioriteitennota geeft aan, dat de betrouwbaarheid wordt gemeten aan de hand van de mate waarin be-
sluiten uit de vorige raad worden gerespecteerd. In het jaarverslag vindt hierover ook duidelijke rapportage 
plaats.  
 
In prioriteitennota wordt als specifiek “kwantitatief” doel geformuleerd, dat uiterlijk in 2007 een heldere en 
eenduidige afstemming plaatsvindt tussen de wensen van de raad en de mogelijkheden van de organisatie. 
Dit doel is niet in die termen in de begroting en het jaarverslag overgenomen (de toevoeging “van de organi-
satie” is weggelaten). Er wordt in het jaarverslag  beknopt informatie gegeven over “wat is gedaan”, maar 
daarbij wordt geen relatie gelegd met de doelstelling van het coalitieakkoord. 
 
“Er wordt zorg gedragen voor een planmatig, op prioriteiten gericht en gecoördineerd handhavingsbeleid , 
met inbegrip van een jaarlijkse programmering en monitoring van de handhaving” 
 
Als kwalitatieve doelstelling onder het programma Openbare Orde en Veiligheid is in de begroting opgeno-
men “een leefbare en veilige gemeente (objectief en subjectief), waar ook burgers, bedrijven en instellingen 
zich verantwoordelijk voelen”. De door ons gekozen doelstelling is als “kwantitatieve doelstelling” daaraan 
gekoppeld. Bij deze kwantitatieve doelstelling zijn twee prestatie- indicatoren opgenomen: het jaarlijks aantal 
handhavingsgevallen en het jaarlijks aantal schadegevallen. Naar onze mening zegt dat nog weinig over de 
aspecten “op prioriteiten gericht en gecoördineerd”. Onder het kopje “activiteiten” is in algemene bewoordin-
gen aangegeven wat in het begrotingsjaar zal worden gedaan. In het jaarverslag wordt gemeld dat een 
werkgroep integrale handhaving in februari 2008 aan de slag gaat. Wat dit betekent voor de realisatie van 
het vermelde doel wordt niet aangeven. Ook uit andere in deze samenhang gegeven informatie blijkt dit niet. 
Het jaarverslag bevat wel cijfers over schadegevallen, maar niet over handhavingsgevallen. Eerstgenoemde 
cijfers worden niet toegelicht.  
 
“De verkeersveiligheid krijgt een grote prioriteit, met name rond de scholen” 
 
In de prioriteitennota is als kwalitatieve doelstelling opgenomen : verbeteren van de verkeersveiligheid voor 
alle verkeersdeelnemers door een duurzaan veilige inrichting van de infrastructuur. Als effectindicator daarbij 
geldt: waardering van de verkeersveiligheid met een score van minimaal 7  op basis van een nog in te stel-
len onderzoek onder inwoners . De toevoeging “nog in te stellen onderzoek” staat wel nog in de begroting 
2007, maar niet meer in de begroting 2009. Als kwantitatieve doel is in de prioriteitennota opgenomen: reali-
satie alle 30 km gebieden uiterlijk in 2008, realisatie 50 % 60 km gebieden in 2010. Het is opvallend dat de 
veiligheid rond scholen niet is geconcretiseerd. Ook in de begroting 2007 komt deze niet terug. In de begro-
ting 2009 is “verkeersveiligheid scholen” als activiteit opgenomen. Onder “wat doen we daarvoor” blijkt dat 
aan alle scholen in de gemeente is gevraagd om de knelpunten in de schoolroutes aan te geven. In het jaar-
verslag 2007 is duidelijk aangegeven dat de 30 en 60 km. gebieden niet in het gewenste tempo gerealiseerd 
kunnen worden. 
 

Revitalisering (herstructurering ) en uitbreiding glastuinbouw vindt plaats in de daarvoor geschikte gebieden 
en  binnen de daarvoor gestelde kaders, waarbij de plannen integraal en mede op basis van recente gege-
vens zullen worden afgewogen. Hierbij zal geen glastuinbouw worden gepleegd rond Angeren en zal het  
open gebied aldaar worden behouden. 
 
In de prioriteitennota en de begroting zijn duidelijke doelen opgenomen, uitgedrukt in ha. uitbreiding en her-
structurering. Ook is aangegeven welke stappen zullen worden gezet om de doelen te realiseren. In het 
jaarverslag 2007 is aangegeven dat in 2007 op Bergerden  geen grond is verkocht, maar niet toegelicht is, 
wat dit betekent voor de realisatie van de doelen.  
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De recreatie en het toerisme zullen worden bevorderd, met als speerpunten natuur, landschap en cultuurhis-
torie. 
 
Onder kwalitatieve doelen in de prioriteitennota en in de begrotingen 2007 en 2009 is opgenomen: “bevorde-
ren van recreatie en de recreatiewaarden van natuur/landschap en cultuurhistorie. Zorg dragen dat objecten 
met een cultuurhistorische waarde zoveel mogelijk in stand worden gehouden”. 
Daaraan is in de prioriteitennota als effectindicator gekoppeld “waardering van de recreatiemogelijkheden 
binnen de gemeente” en in de begrotingen 2007 en 2009 “waardering van minimaal 7 door deelnemers aan 
culturele activiteiten en bezoekers van het cultuuraanbod’’. In de nulmeting dienstverlening 2006 wordt naar 
de waardering van recreatiemogelijkheden gevraagd, maar met als specificatie fietspaden, wandelroutes en 
dergelijk (en dus niet natuur, landschap en cultuurhistorie). In de begroting 2007 is een indicator voor aantal-
len toeristen en overnachtingen in de gemeente opgenomen, maar deze is niet aan een doelstelling gekop-
peld.  Deze indicator komt in de begroting 2009 niet terug. Het geheel vinden we verwarrend. Onder de kop 
kwantitatieve doelen wordt wel duidelijke informatiegegeven over wat er wordt gedaan, maar ook hier wordt 
geen relatie gelegd met het coalitiedoel.   

 
Onze totaalindruk uit dit onderdeel van ons onderzoek is, dat de gekozen opzet, om het raadsprogramma 
systematisch te vertalen naar de programmabegroting, op zich een belangrijke stap in de goede richting is.. 
De wijze waarop dat is gebeurd is echter nog voor verbetering vatbaar. Het is vooral belangrijk om een dui-
delijker verband te leggen tussen te realiseren maatschappelijke doelen en door het College en de organisa-
tie te leveren prestaties. Over deze prestaties moeten zodanige afspraken gemaakt kunnen worden dat deze 
via het college gekoppeld  kunnen worden aan van jaar tot jaar te toetsen afspraken met individuele mana-
gers (afdelingshoofden).  
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2.2 Onderzoeken op grond van artikel 213a Gemeentewet 

 
Mogelijke onderwerpen voor deze onderzoeken worden in de organisatie geïnventariseerd door het MT. Het 
DT kiest uiteindelijk en let daarbij op actualiteit en spreiding over de organisatie. Deze keuze wordt door het 
college overgenomen. Als maatstaf voor doeltreffendheid wordt de tevredenheid van de burger genomen, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de inwonersenquête uit 2006.Doelmatigheid wordt getoetst via benchmarking. 
Het systematische karakter van de onderzoeken is nog een moeilijk punt. Bij de maatstaf van tevredenheid 
van de burger vragen wij ons af, of dit een juiste is. De meting van de tevredenheid van burgers betreft al-
gemene oordelen en zegt lang niet alles over de realisatie van doelen. Het is een indirecte meting van effec-
ten. Daarnaast is naar onze mening directe meting van effecten nodig, gericht op de vraag:  leiden de activi-
teiten en de producten van de gemeente tot de effecten die daarmee conform de inhoudelijke doelen van de 
raad worden beoogd?  Een zelfstandig oordeel van college en raad over de realisatie van doelen is in onze 
opvatting de primaire maatstaf.  
 
Op ons verzoek heeft de afdeling financiën een overzicht opgesteld van de 213a onderzoeken, dat bij deze 
rapportage is gevoegd. Over de onderzoeksplannen wordt de raad door het college per brief geïnformeerd. 
Wij zijn van mening dat nog relatief weinig onderzoek naar effecten heeft plaatsgevonden. Het zou naar 
onze ogen in de rede liggen het raadsakkoord als vertrekpunt voor onderzoek te nemen en dan die onder-
werpen te selecteren die prioriteiten betreffen en waarvoor geldt dat te weinig inzicht bestaat in de relatie 
tussen prestaties en effecten (prestaties van het college en de organisatie aan de ene kant en de daarmee 
beoogde maatschappelijke effecten aan de andere kant). Daarnaast kan twijfel over doelmatigheid en doel-
treffendheid een criterium voor de keuze van onderwerpen zijn. Naar onze mening is het aan te bevelen dat 
het college de motivatie van de onderwerpkeuze jaarlijks aangeeft in de paragraaf bedrijfsvoering bij de be-
groting.  
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2.3 De doorwerking van onderzoeken door de Rekenkamercommissie 
 
Uit gesprekken met de desbetreffende afdelingshoofden komt naar voren, dat onderzoeken van de reken-
kamercommissie over het algemeen geen aanleiding zijn voor een georganiseerd proces, waarin conclusies 
en aanbevelingen een vervolg krijgen. Zo zijn de onderzoeken geen thema in het MT en is er geen centraal 
punt in de organisatie van waaruit de te ondernemen acties naar aanleiding van de onderzoeken worden 
geformuleerd en gevolgd. Het effect is meer impliciet aanwezig omdat de onderzoeken tot het gedachten 
goed in de organisatie zijn gaan behoren, hetgeen tot uiting komt als bepaalde onderwerpen aan de orde 
zijn, zoals bij de ontwikkeling van de gemeentelijke handhaving. Opgemerkt is dat het onderzoeken zijn voor 
de raad en dat er dus van de raad een signaal wordt verwacht over wat er mee moet gebeuren. Op de afde-
ling financiën worden de bevindingen van voor de afdeling relevante onderzoeken wel uitgezet en bewaakt. 
De afdeling RO heeft bij de informatieverstrekking over woningbouw rekening gehouden met het onderzoek 
woningbouwcategorisering. Een voorbeeld van een onderzoek, dat amper respons heeft gehad, is het on-
derzoek naar het jeugd- en jongerenwerk.  
.  
Naast het jaarlijkse onderzoek naar het jaarverslag en de jaarrekening heeft de commissie in de loop der 
jaren de hierna volgende onderzoeken verricht. Bij elk onderzoek is globaal beschreven wat er met de on-
derzoeken is gedaan. 
 
Wijkplatforms (2004) 
Dit was het eerste grote onderzoek van de commissie. De reactie van het college liet in eerste instantie nog 
op zich wachten. Het rapport werd rechtstreeks aan de raad aangeboden en daar op 25 maart 2004 bespro-
ken. Het college had tussentijds nog een reactie gegeven. Het onderzoek heeft geresulteerd in een uitvoe-
ringsplan, waarmee het college verder aan de slag kon. Op 26 februari 2007 was het onderwerp aan de orde 
tijdens een rondetafelbijeenkomst (RTB) en op 6 november 2007 zijn  raad en wijkplatforms met elkaar in 
gesprek geweest.   
 
Woningbouwcategorisering  (2005) 
Het rapport is op 4 april 2005 aangeboden aan de raad en vervolgens via de commissie ruimte (27-4-2005) 
in de raad behandeld op 19-5-2005. Het onderzoek gaf de raad inzicht in de toepassing van woningdifferen-
tiatie en de contractuele relatie met ontwikkelaars. Dat was het doel van het onderzoek. Sindsdien is de in-
formatievoorziening door het college aan de raad verbeterd.  
 
Kwaliteit programmabegroting (2005) 
Over dit rapport zijn een tweetal workshops gehouden voor de raad, op 17 januari 2006 voor de oude raad 
en op 24 april 2006 voor de nieuwe raad. Bij de onderzoeken naar de jaarstukken is de kwaliteit van de in-
formatie ook steeds aan de orde, waarmee wordt beoogd om het proces van begroten en verantwoorden 
inhoudelijk te versterken. Bij de behandeling van de jaarstukken over 2007 heeft de raad motie en een 
amendement aangenomen (raadsvergadering van 22 mei 2008), met als doel de sturende rol van de raad te 
versterken. De motie vraagt het college om de doelen in meetbare termen te formuleren en daar nog in 2008 
een plan van aanpak voor te presenteren aan de raad. Bij amendement heeft de raad besloten om de inrich-
ting van de begroting te wijzigen overeenkomstig de aanbeveling van de rekenkamercommissie.  
 
Handhaving (2006) 
Op 31 mei 2006 is het rapport aangeboden aan de raad. De commissie had nog graag een reactie van het 
oude college ontvangen op het onderzoek, maar daar is dat college niet op ingegaan. Het rapport is behan-
deld in de RTB van 15 juni 2006 en in de raadsvergadering van 29- juni 2006. De wnd. Burgemeester heeft 
toegezegd voor zijn vertrek nog een notitie te wijden aan de consequenties die uit het rapport worden ge-
trokken maar ook dat is er niet van gekomen. In de raadsvergadering van 10 oktober 2006 is nog een keer 
naar die notitie gevraagd maar vervolgens werd het stil over het onderzoek. De vraag is dan gerechtvaardigd 
wat er uit het onderzoek wel is opgepakt en wat is blijven liggen of buiten de waarneming door de raad is 



  10 

gebleven. De raad is bij brief van 27 februari 2008 geïnformeerd over een directieopdracht die is gegeven 
om te komen tot een handhavingsbeleidsplan en -uitvoeringsprogramma. Het was de bedoeling om het be-
leidsplan in juli 2008 aan de raad aan te bieden. In de directieopdracht wordt gerefereerd aan het onderzoek 
van de rekenkamercommissie. In het 1e kwartaal 2009 zal de raad een handhavingsplan en een handha-
vingsuitvoeringsprogramma worden voorgelegd.  
 
Bedrijfsvoering (2007) 
De resultaten van dit onderzoek zijn in aanwezigheid van het management gepresenteerd aan de raad op 15 
februari 2007. De effecten van dit onderzoek laten zich niet zo gemakkelijk benoemen. Wij hebben het on-
derwerp bedrijfsvoering op een bepaalde manier op de agenda willen zetten en de onderwerpen die ter 
sprake kwamen zullen wij kritisch blijven volgend. De verwachting van de commissie dat dit thema verder 
door de raad zou worden opgepakt is niet uitgekomen. Wel is inmiddels de bedrijfsvoering volop in beweging 
als resultaat van een quick-scan, die in opdracht van de raad, is uitgevoerd door het bureau AEF.  
 
Jeugd- en jongerenwerk (2007) 
Op 20 juni 2007 is het rapport naar de raad gezonden. Het was het meest kritische rapport dat de commissie 
heeft uitgebracht. Tijdens de politieke avond op 4 september 2007 is over het onderzoek gesproken, alhoe-
wel het thema werd overschaduwd door een nieuw fenomeen op dat vlak, streetwise, heeft de portefeuille-
houder toegezegd een memo en mogelijk een startnotitie aan het onderwerp te wijden. Deze toezegging 
staat nog open. 



  11 

 
3.Conclusies en aanbevelingen 
 
• De vertaling van het raadsakkoord is een goede eerste stap. Wij bevelen aan de relatie tussen de ge-

wenste effecten en de prestaties van college en ambtelijke organisatie concreter en beter meetbaar te 
maken en over de prestaties duidelijke afspraken maken met individuele managers. Jaarlijks zou in onze 
ogen in het kader van de verantwoording duidelijk moeten zijn in hoeverre de uitvoering van het akkoord 
op koers ligt. De Rekenkamercommissie kan deze rapportage toetsen.  

• Het 213a-onderzoek is in onze ogen nog niet in overeenstemming met de bedoelingen van de wet. Wij 
bevelen aan de keuze van de onderzoeken af te stemmen op de prioriteiten van het raadsprogramma en 
de feitelijke selectie van onderzoeken jaarlijks te onderbouwen in de paragraaf bedrijfsvoering bij de be-
groting. 

• De doorwerking van de bevindingen en conclusies en aanbevelingen van onze onderzoeken kan in onze 
ogen door de raad meer systematisch worden geborgd door een concrete opdracht te geven aan c.q. 
aanpak te vragen van het college. 

• De strategische agenda en het daarmee verband houdende verandermanagement, leidt tot een meer 
gerichte sturing op de betreffende onderwerpen. Het verdient aanbeveling om deze sturing te koppelen 
aan de programmabegroting en daartoe tot onderdeel te maken van het plan van aanpak voor de formu-
lering van  doelen in meetbare termen, zoals gevraagd in de motie die is aangenomen in de raadsverga-
dering van 22 mei 2008.  

 
Dit rapport is voor ambtelijk wederhoor besproken tijdens een vergadering van het managementteam op 20 
november 2008. Tijdens dit, wat wij graag willen waarderen als een goed gesprek, kwam onder meer de 
behoefte naar voren aan betere communicatie met de raad. Hierin kan naar onze mening onder meer en 
voor een belangrijk deel worden voorzien in het kader van de doorontwikkeling van de programmabegroting. 
De inleidende tekst is naar aanleiding van dit overleg aangepast op het onderdeel van de interne controle. 
 
Bestuurlijk wederhoor heeft plaatsgehad met het college, dat in een brief aan onze commissie heeft aange-
geven zich te kunnen vinden in de getrokken conclusies en gedane aanbevelingen. Het college geeft aan 
deze te zullen betrekken bij de aanpak van de doorontwikkeling van de programmabegroting.  
 
Een exemplaar van dit rapport sturen wij naar college van burgemeester en wethouders. 
 
 
Lingewaard, 5 december 2008 
De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard, 
De secretaris,   De voorzitter, 
 
 
Mr. E.A.M. Masselink           Drs. L.J.F. Dolmans  
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Bijlage 
 
Gemeente Lingewaard 
Onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid (artikel 213a-onderzoeken) 
 
  
 

Onderzoeken 2005 Karakter van 
het onderzoek 

Onderzoek afgerond Resultaten voor ken-
nisgeving naar de 

raad 
Toepassing van Diftar bij de inzame-
ling van afvalstoffen 

doeltreffendheid Ja, rapportage op 16 
januari 2007 door B&W 
vastgesteld. 

Ja, voor kennisgeving 
naar de raad begin 
2007. 

Reïntegratiebeleid doelmatigheid Ja, rapportage op 30 
mei 2006 door B&W 
vastgesteld. 

Ja, voor kennisgeving 
naar de raad en be-
handeld in RTB van 
21 augustus 2006. 

 
 
 

Onderzoeken 
2006 

Karakter van 
het onderzoek 

Stand van zaken op 
1 oktober 2008 

Onderzoek 
afgerond 

Resultaten voor ken-
nisgeving naar de 

raad 

Inkoop doeltreffendheid Onderzoek uitgevoerd met 
externe ondersteuning in de 
2e helft van 2007. Rapporta-
ge op 29 januari 2008 door 
B&W vastgesteld. 

Ja Ja, ter inzage lees-
map in de periode 
28.02.2008 t/m 
01.04.2008. 

Klanttevredenheid doelmatigheid Het onderzoek is in decem-
ber 2005 uitgevoerd door 
een extern bureau en maakt 
onderdeel uit van het actie-
programma ‘Dienstverle-
ningsconcept’. Het rapport is 
op 30 januari 2006 behan-
deld door B&W. 

Ja Ja, rapport is met 
begeleidend schrij-
ven op 6 februari 
2006 naar de raad 
gezonden. Daar-
naast melding van de 
onderzoeks-
resultaten in Ge-
meentenieuws en op 
gemeentepagina van 
internet. 

Formatie-onderzoek doelmatigheid Onderzoek uitgevoerd met 
externe ondersteuning in de 
periode januari t/m maart 
2006. Eindrapportage is 
opgesteld in april 2006. 

Ja Ja, presentatie voor 
de raad in de bijeen-
komst van 22 mei 
2006. In bijlage F 
van de kadernota 
2007 is de invulling 
van de personele 
uitbreiding in detail 
toegelicht. 
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Onderzoeken 2007 Stand van zaken op 
1 oktober 2008 

Berichtgeving naar de raad 

Deregulering Onderzoek naar de mogelijkheden van ver-
mindering van administratieve lasten is uit-
gevoerd met ondersteuning van een extern 
bureau in de 1e helft van 2008. Maatregelen 
en effecten van deregulering moeten nog 
nader worden uitgewerkt. 

Nog geen berichtgeving naar 
de raad, omdat voorgestelde 
maatregelen met hun effect nog 
moeten worden uitgewerkt.  
In het dekkingsplan van de 
programmabegroting 2009 is 
een bedrag van € 50.000 in 
2009 en vanaf 2010 € 100.000 
opgenomen voor deregulering. 

 
 
 

Onderzoeken 2008 Karakter van 
het onderzoek 

Stand van zaken op 
1 oktober 2008 

Onderzoek afge-
rond 

Rapportering 
van de resul-

taten  

Effectiviteit inzet BOA’s doeltreffendheid Voorbereidingen van het 
onderzoek zijn gestart; 
uitvoering in het 4e kwar-
taal 2008 en in het 1e 
kwartaal 2009. 

Geplande eind-
datum is 
1 april 2009 

2e kwartaal 
2009 

Afhandeling van brieven 
binnen de termijnen 

doelmatigheid Onderzoek loopt; in 2008 
elke week een steekproef 
van 2 brieven. 

Het onderzoek 
loopt t/m week 
52 van 2008; 
afronding in ja-
nuari 2009. 

1e kwartaal 
2009 

Indiceringen rondom Wmo- 
en Wvg-voorzieningen 

doelmatigheid Het onderzoek wordt 
medio oktober 2008 ge-
start met een aftrapbij-
eenkomst. Uitvoering 
loopt door t/m 1e kwartaal 
2009. 

Geplande eind-
datum is 
1 april 2009 

2e kwartaal 
2009 

 
 


