Raadsvergadering (opiniërend) van 8 april 2003

Onderwerp:

Uitstel besluitvorming controle doelmatigheid en
doeltreffendendheid administratie en beheer

Agendapunt 11

Schiermonnikoog, 25 maart 2003

Aan de Gemeenteraad

In het kader van de dualisering van gemeentelijke regelgeving en werkwijzen heeft er in de
vergadering van uw Raad van 26 maart 2002 besluitvorming plaatsgehad wat betreft het volgende:
(met tussen haakjes het artikel van de gemeentewet, waarop de besluitvorming is gebaseerd):
a.

Benoeming van een griffier (artikel 107);

b.

Vaststelling van de instructie voor de griffier (artikel 107a, lid 2);

c.

Vaststelling verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (artikel 33, lid 3);

d.

Vaststelling van reglement van orde voor de vergaderingen van de raad (artikel 16);

e.

Invoeren nadere regeling recht van interpellatie, opgenomen in reglement van orde (artikel 155,
lid 2);

f.

Invoeren nadere regeling behandeling initiatiefvoorstellen, opgenomen in reglement van orde
(artikel 147a, leden 2 en 3);

g.

Invoeren nadere regeling behandeling amendementen, opgenomen in reglement van orde (artikel
147b, lid 2);

h.

Vaststelling besluit tot delegatie bevoegdheden in kader van de medebewindswetgeving (wordt
als apart punt geagendeerd;

i. Vaststelling gedragscode raadsleden (artikel 15, lid 3);
j. Vaststelling gedragscode wethouders (artikel 41c, lid 2);
k. Vaststelling gedragscode burgemeester (artikel 69, lid 2);
Op basis van artikel 213a, lid 1, dient nog een verordening met betrekking tot doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken van het College naar administratie en beheer te worden vastgesteld.
Voorgesteld wordt om de navolgende redenen te besluiten de invoering ervan met maximaal een jaar
uit te stellen. De wet biedt de raad die bevoegdheid, mits zij uitdrukkelijk daartoe besluit.
Voorheen was in de Gemeentewet bepaald dat de accountant verslag uitbrengt over de vraag of de
administratie en beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.
Doelmatigheidscontrole leidt echter al gauw tot een beleidsmatig oordeel en daarom is zo’n controle
minder passend voor een accountant. In het kader van de dualisering krijgt het college nu de taak om

structureel onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college en
de burgemeester gevoerde bestuur. Dat is dus ruimer dan de controle die de accountant nu verricht
op dit punt. Uw raad stelt bij verordening regels voor deze interne controle.
Wij achten het gewenst een koppeling te leggen met nog twee andere vast te stellen verordeningen,
waarover door uw raad dient te worden besloten, nl:
a.

Verordening inzake uitgangspunten financieel beleid en regels voor financieel beheer en de
inrichting van de financiële organisatie en

b.

Verordening inzake externe controle op financieel beheer en de inrichting van de financiële
organisatie.

Door deze drie gecombineerd ter vaststelling aan uw raad voor te leggen, ontstaat de mogelijkheid
een beter op elkaar afgestemd financieel beleidsinstrumentarium te verwezenlijken dan als ze
gescheiden aan uw raad zouden worden voorgelegd.
Voorgesteld wordt dan ook voor de genoemde verordening gebruik te maken van de wettelijke
mogelijkheid de vaststelling ervan met maximaal een jaar uit te stellen.
Een ontwerpbesluit wordt u daartoe hierbij aangeboden.
Burgemeester en wethouders van de Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
S. Dijs

E. Fennema

De raad van Schiermonnikoog;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 maart 2003 betreffende
uitstel van de besluitvorming ten aanzien van controle op de doelmatigheid en doeltreffendheid
administratie en beheer van 25 maart 2003;
overwegende, dat het gewenst is tot het in dit voorstel aangegeven uitstel te besluiten;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet dualisering gemeenten;
B E S L U I T:
de besluitvorming ten aanzien van de verordening met betrekking tot doelmatig- en
doeltreffendheidsonderzoeken van het College van burgemeester en wethouders naar administratie en
beheer met maximaal één jaar (tot uiterlijk 29 april 2004) uit te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 april 2003,
, voorzitter (E. Fennema).

, griffier (S.T. van der Zwaag).

