
 

 

1. Voorstel 

Het college van d&h te adviseren inzake het voornemen om in 2021 geen 

doelmatigheidsonderzoek te starten, maar te focussen op het afronden van het lopende 

onderzoek. 

  

2. Inleiding 

Op 4 maart 2020 heeft het algemeen bestuur besloten om de huidige werkwijze te 

continueren, waarbij het college van d&h elk jaar een doeltreffendheids- of 

doelmatigheidsonderzoek uitvoert om uitvoering te geven aan artikel 109a van de 

Waterschapswet.  

 

In 2020 koos het algemeen bestuur om een onderzoek te laten uitvoeren naar toezicht 

en handhaving. Dit onderzoek is na de zomer 2020 van start gegaan waarbij een 

afvaardiging van het algemeen bestuur is betrokken. De verwachting is dat het 

onderzoek in het 2e kwartaal 2021 wordt afgerond waarna de bevindingen worden 

gerapporteerd aan het algemeen bestuur. 

 

3. Argumenten 

1.1 De omstandigheden voor het uitvoeren van een onderzoek zijn niet optimaal. 

Door corona vindt het gehele onderzoek digitaal plaats. Gezien de impact van een 

dergelijk onderzoek op de werkdruk van medewerkers en de niet ideale omstandigheden, 

is het voorstel om te focussen op het afronden van het lopende onderzoek. 

 

1.2 Niet alle onderwerpen uit 2020 zijn qua timing nu geschikt. 

In 2020 zijn drie onderwerpen aangeboden aan het algemeen bestuur, waarvan één 

onderwerp nu wordt uitgevoerd. Het onderwerp participatie is op dit moment minder 

geschikt, omdat in 2021 nieuw participatiebeleid wordt opgesteld. Onderzoek naar dit 

thema is wellicht over een aantal jaar nuttig. 
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Daarnaast zijn uit de meest recente benchmarks geen bijzondere onderwerpen naar 

voren gekomen. 

 

1.3 Er zijn geen nadere voorschriften gegeven in de Waterschapwet. 

In de Waterschapswet is opgenomen dat het dagelijks bestuur periodiek onderzoek 

verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde 

bestuur. Er is geen nadere uitwerking van de periodiciteit vermeld. 

 

4. Kanttekeningen 

a. Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek is voor het algemeen 

bestuur één van de instrumenten om zijn controlerende functie uit te 

voeren. 

Bij het huidige onderzoek naar de doelmatigheid van toezicht en handhaving wordt het 

algemeen bestuur uitgebreid betrokken. Zowel bij de onderwerpkeuze en de 

voorbereiding van de vraagstelling van het onderzoek als een inhoudelijke verkenning 

naar de rolinvulling van het bestuur ten aanzien van toezicht en handhaving. 

 

Wellicht kan het bestuur alvast nadenken over mogelijke onderwerpen in 2022. 

 

5. Financiën 

- 

 

6. Vervolg 

Na behandeling in de commissie agenderen in het algemeen bestuur d.d. 10 mei 2021. 

 

7. Bijlagen 

- 

 

8. Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden. 

 

9. Advies commissie 

 

 


