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Bestuurlijke reactie op de rekenkamerbrief stand van zaken 213a onderzoeken in
de gemeente Lelystad.

Geachte mevrouw Nieuwenhuis,
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een bestuurlijke reactie te geven op uw
rekenkamerbrief waarin u verslag doet van uw onderzoek naar de stand van zaken 213a onderzoeken
in de gemeente Lelystad. Daarbij maakt u gebruik van eerder door de rekenkamer uitgevoerde
onderzoeken naar de uitvoering en positionering van deze zelfonderzoeken in 2008 en 2009
aangevuld met een rekenkameronderzoek uit 2017 naar de controlerende taak van de raad. Verder
noemt u ook nog de kadernota 2021-2024. De bevindingen en conclusies uit deze onderzoeken
worden door u gebruikt om de huidige stand van zaken van de onderzoeken ex artikel 213a van de
gemeentewet te belichten.
Allereerst willen wij u danken voor dit onderzoek dat ook voor ons inzicht biedt in de processen binnen
onze organisatie. Uw brief en de bevindingen daarin roepen bij ons dan ook herkenning op. Daarin
past echter wel enige nuance.
U refereert in uw brief aan een passage uit de kadernota waarin een zogenaamd ‘wenselijk’ voorstel
wordt beschreven. Daarin wordt voorgesteld om het budget voor het uitvoeren van 213a onderzoeken
structureel uit te breiden met €50.000. Dat voorstel is uiteindelijk in de afwegingen van het college,
tegen de achtergrond van een zeer grote opgave om de begroting structureel financieel sluitend te
krijgen, niet aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Dit betekent echter niet dat het het college
ontslaat van het uitvoering geven aan artikel 213a maar heeft als consequentie dat die uitvoering
binnen de bestaande beschikbare middelen moet plaatsvinden. De in uw
brief wellicht onbedoelde suggestie dat het niet indienen van het voorstel
voor het college een reden zou kunnen zijn geen uitvoering te geven aan
de uitvoering van art 213a wordt in deze door het college dan ook niet
gedeeld.

ons kenmerk

datum

pagina

19 september 2020

2

Verder heeft de uitvoering van artikel 213a zeker vanaf 2018 en de inbedding daarvan in de p&c
cyclus de aandacht van het college. Een vast stramien in de onderzoeksparagrafen in de
programmabegroting en jaarrekening waarin de voorgesteld uit te voeren onderzoeken worden
beschreven respectievelijk verantwoord. Dat blijkt ook uit uw bevindingen. Voor het jaar 2018 kon dat
echter niet meer in de programmabegroting maar is de raad later via een raadsinformatienota
aanvullend geïnformeerd over de uit te voeren onderzoeken. In de jaarrekening 2018 is er vervolgens
over gerapporteerd. Verder worden de onderzoeken in een herkenbaar 213a format aan de raad
aangeboden.
Tot slot. Uw constateringen ten aanzien van de uitvoering van artikel 197 lid 3 dat gaat over de
openbaarheid en de functie van 213a onderzoek voor de publieke verantwoording, neemt het college
zich ter harte. De procedure en werkprocessen hieromtrent zullen tegen het licht worden gehouden en
aangepast en aangescherpt.
Hoogachtend,
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris,

A. Schepers

de burgemeester,

I.R. Adema

