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Binnen de taakvelden Burgerzaken en Belastingen is een 
doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd conform artikel 213a van de 
Gemeentewet. Daaruit blijkt dat de taakvelden doelmatig opereren. In een 
rapport is een aantal aanbevelingen opgenomen om de bedrijfsvoering 
verder te verbeteren. Op basis van deze aanbevelingen is een Plan van 
verbetering opgesteld om hier concreet uitvoering aan te geven. 
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o Rapportage “Doelmatigheidsonderzoek van de afdeling Publiekszaken” 
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Onderwerp  : Doelmatigheidsonderzoek afdeling Publiekszaken 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennisnemen van de rapportage “Doelmatigheidsonderzoek van de afdeling Publiekszaken” en 
het “Plan van verbetering bedrijfsvoering taakvelden Burgerzaken en Belastingen” 

 
Inleiding 
 
De gemeente is volgens de Gemeentewet (artikel 213A) verplicht doelmatigheids- en 
doeltreffendheidsonderzoeken uit te voeren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in “De verordening 
voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door 
hem gevoerde bestuur” van de gemeente Oude IJsselstreek. 
 
Doelmatigheid is: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten 
worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of waarin met de 
beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt. 
 
Doeltreffendheid is: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke 
effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. 
 
De taakvelden Burgerzaken en Belastingen van de afdeling Publiekszaken zijn als eerste 
onderdelen binnen de gemeente Oude IJsselstreek onderworpen aan een 
doelmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door het bureau BMC. De resultaten en 
aanbevelingen zijn opgenomen in bijgevoegd rapport met de titel “Doelmatigheidsonderzoek van 
de afdeling Publiekszaken” van H.M.J.J. de Brouwer-van Otterdijk gedateerd maart 2008. 
 
De algemene conclusie is dat zowel het taakveld Belastingen als het taakveld Burgerzaken 
doelmatig opereert. Er zijn geen (grote) tekortkomingen geconstateerd. We hebben van de 
onderzoeker de complimenten gekregen voor de goede bedrijfsvoering binnen beide taakvelden. 
 
In het rapport is echter geen aandacht besteed aan de zaken die goed gaan. Het rapport 
concentreert zich op een aantal aanbevelingen die vaak op ons eigen aangeven zijn opgenomen. 
Niet alle aanbevelingen hebben hetzelfde belang of zijn even urgent. De opsteller van het rapport 
heeft getracht zo veel mogelijk aanbevelingen te geven, zonder daar een prioriteit of onderlinge 
weging aan toe te kennen. 
 
Op basis van genoemde aanbevelingen is een Plan van verbetering opgesteld. Dit plan is 
bijgevoegd. 
 
Meetbaar effect 
 
Inzicht in de doelmatigheid van en verbeterpunten in de bedrijfsvoering van de taakvelden 
Burgerzaken en Belastingen van de afdeling Publiekszaken. Uitvoering van het “Plan van 
verbetering” resulteert in een verbeterde bedrijfsvoering. 
 
Argumenten 

 
1.1 Het rapport geeft inzicht in de mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering 

 



1.2 Het plan van verbetering geeft concreet vorm aan een verbetering van de bedrijfsvoering 

 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 

 


