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1. Voorstel 

Wijzigen van de verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (verordening 213A 

Gemeentewet/Midden-Groningen) 

 

2. Inleiding 

Bij de vaststelling van de onderzoeksverordening Midden-Groningen zijn abusievelijk de verkeerde 

oude verordeningen van de gemeenten Slochteren en Menterwolde ingetrokken. Via het vervangen 

van artikel 4 in de onderzoeksverordening wordt dit gecorrigeerd. 

3. Publiekssamenvatting 

Het is een wettelijke verplichting voor elke gemeente om een verordening onderzoeken 

doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213A vast te stellen. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende en controlerende rol. 

5. Beoogd effect 

Met het vaststellen van de verordening geeft de raad de kaders voor het uitvoeren van onderzoeken 

naar doelmatigheid en doeltreffendheid en waarborgt de raad dat het gemeentelijk beleid wordt 

getoetst. 

6. Historische context 

Met de vaststelling van de verordening 213A voor Midden-Groningen zijn abusievelijk de verkeerde 

oude verordeningen van de voormalige gemeenten Slochteren en Menterwolde ingetrokken. Dit 
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wordt met het voorliggende raadsvoorstel gerectificeerd.  

7. Argumenten 

Het rectificeren van de verordening is een bevoegdheid van de raad. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

NVT 

9. Financiële paragraaf 

Dit voorstel heeft geen invloed op kosten en opbrengsten. 

10. Communicatie 

 De rectificatie van de verordening wordt elektronisch bekend gemaakt. Het college 

zendt de rectificatie van de  verordening 2 weken na vaststelling door de raad ter 

kennisneming aan Gedeputeerde Staten (artikel 214 Gemeentewet). 

 De rectificatie wordt bekend gemaakt in het gemeenteblad. De regeling is vervolgens 

te raadplegen via www.overheid.nl 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De rectificatie is afgestemd met de verantwoordelijk portefeuillehouder. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Besluit tot wijziging van de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (Verordening 

artikel 213A Gemeentewet / Midden-Groningen) 
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