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Kernboodschap  Jaarlijks verricht het college 213a onderzoeken naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van bestuur. In de Programmabegroting 2022-2026 is 

aangekondigd een onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van het investeringsprogramma. Met dit collegebesluit worden de 

onderzoeksopdracht en de uitvraag hiervan met de raad gedeeld. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur en de 

Rekenkamercommissie (conform de 213a verordening). 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het 
college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013 (2012/469231) 

- Vaststellen Programmabegroting 2022-2026 (2021/503552) 

Besluit College  

d.d. 30 augustus 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. De onderzoeksopdracht t.b.v. het onderzoek naar de realisatie van begrote  

investeringsambities vast te stellen en aan de raad aan te bieden. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
In het kader van artikel 213a van de Gemeentewet voert het college van de gemeente Haarlem 

periodiek onderzoeken uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Het 

uitgangspunt van deze onderzoeken is leren en verbeteren. Voor 2022 heeft het college besloten een 

onderzoek uit te voeren naar de realisatie van begrote investeringsambities.  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012469231-Raadsbesluit-213a-verordening.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210503552-1-Vaststellen-Programmabegroting-2022-2026-6.pdf
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De centrale vragen van dit onderzoek is:  

 In hoeverre is de uitvoering van investeringsprogramma in de Openbare Ruimte doelmatig en 
doeltreffend? 

In de bijlage bij dit besluit is een nadere uiteenzetting van de onderzoeksvragen opgenomen. In de 

bijlage wordt toegelicht waarom focus gelegd wordt op de investeringen in de openbare ruimte. 

Voor dit onderzoek wordt externe deskundigheid ingezet.  

 

2. Besluitpunten college 

1) De onderzoeksopdracht t.b.v. het onderzoek naar de realisatie van begrote  

investeringsambities vast te stellen en aan de raad aan te bieden. 

 

3. Beoogd resultaat 

De raad informeren over het onderzoek.  

 
Beoogd resultaat onderzoek: de eindrapportage van het onderzoek bevat conclusies, inzichten en 

aanbevelingen waar de organisatie van kan leren en ‘verder mee kan’. Dat wil zeggen: inzicht in de 

realisatie van de begrote investeringsambities, wat vervolgens wordt afgezet tegen vergelijkbare 

gemeenten en/of provincies wat resulteert in inzichten waar Haarlem mogelijk acties aan kan 

verbinden. 

4. Argumenten 

In het kader van artikel 213a van de Gemeentewet en de ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013’ 

(2012/469231) voert de gemeente Haarlem jaarlijks twee 213a-onderzoeken onderzoeken uit. De 

onderwerpen van deze onderzoeken worden door het college in de begroting vastgesteld.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

Uitvoering van het onderzoek naar de realisatie van begrote investeringsambities wordt belegd bij 

externe onderzoekers.  

 

7. Bijlage 

Bijlage 1: Onderzoeksopdracht 213a realisatie van begrote investeringsambities 

 

 

 


