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Aankondiging uitvoeren Art. 109a Onderzoek

Geacht bestuur,

Hierbij informeren wij u over ons DB-besluit van 5 april 2022 om een Artikel 109a Onderzoek uit te
gaan voeren.
Wat is een Artikel 109a Onderzoek
In artikel 109a van de Waterschapswet is bepaald dat het Dagelijks Bestuur periodiek onderzoek
uitvoert naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur en dat het DB
vervolgens verslag uitbrengt aan het Algemeen Bestuur over de resultaten van het onderzoek.
Het DB heeft in 2019 het Controllerstatuut vastgesteld. Daarbij hebben wij besloten tot de inrichting
van een onafhankelijke controlfunctie en om uitvoering te willen geven aan het Artikel 109a
Onderzoek. In verband met het vertrek van de toenmalige Concerncontroller is het niet gelukt om hier
invulling aan te geven. Met de benoeming van de nieuwe Concerncontroller per 1 november 2021
willen wij vanaf nu ook invulling geven aan het Artikel 109a Onderzoek.
Onderzoeksvraag en onderzoeksopzet
Wij hebben, op voordracht van de Concerncontroller, besloten om onderzoek uit te laten voeren naar
de vraag of besluiten van de Unie van Waterschappen binnen WDODelta op een doeltreffende wijze
worden geïmplementeerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Concerncontroller. Voor de
uitwerking van de onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet verwijzen wij kortheidshalve naar de twee
bijlagen van deze brief.
Nadere regels t.a.v. van een Artikel 109a Onderzoek
In Artikel 109a van de Waterschapswet is bovendien bepaald dat het AB nadere regels kan stellen ten
aanzien van het uitvoeren van een Artikel 109a onderzoek. De Concerncontroller adviseert om geen
nadere regels vast te laten stellen door het Algemeen Bestuur. Dit is op 17 maart 2022 door de
Concerncontroller besproken met de Auditcommissie. De Auditcommissie is het hiermee eens en
adviseert ook om geen nadere regels door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. De
argumentatie hiertoe is opgenomen in bijgevoegde onderzoeksopzet.
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Het Dagelijks Bestuur kijkt met belangstelling uit naar de uitkomsten van het eerste Artikel 109a
Onderzoek in WDODelta, het onderzoeksrapport zal naar verwachting eind 2022 worden aangeboden
aan het Algemeen Bestuur.
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