
C2007-06

AANBIEDINGSBRIEF

Aan Veegcommissie. 

Van Sjoerd Wannet / 06 205 41 524 / sjoerd.wannet@groningen.nl

Afdeling Griffie

Datum 19 december 2019

Onderwerp Aanbiedingsbrief veegcommissie 15 januari (avond)

Geachte commissieleden,

Namens uw voorzitter, de heer Van Niejenhuis, nodig ik u uit voor de veegcommissie van woensdag 15 

januari 2019, om 20:00 in de oude raadszaal van het stadshuis.

Conformstukken 

Er zijn geen conform stukken. 

Inhoudelijk deel

Onderzoek rekenkamer Kapbeleid

De Rekenkamercommissie van Groningen voert onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van 

het beleid van de gemeente. Met dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie het beleid met betrekking tot het 

behoud en het kappen van bomen (houtopstand), de werking van dat beleid en de wijze waarop die werking in 

de praktijk wordt ervaring in beeld gebracht. De voormalig gemeente ten Boer, Haren en Groningen hebben de 

afgelopen jaren een uiteenlopend kapbeleid gevoerd. 

De volgende conclusies en aanbevelingen zijn gemaakt door de Rekenkamercommissie: 

- Met inachtneming van de drie nu nog geldende verordeningen wordt regie gevoerd op verzoeken om 

houtopstand te vellen. 

- Het beleid wordt deskundig en zorgvuldig uitgevoerd, maar laat weinig ruimte voor maatwerk. Dat 

maatwerk is nodig waar het gaat om herplant. 

- In de planvorming op ruimtelijk gebied (huizen, wegen) komt bescherming van bomen vaak laat in 

beeld. 

- Naast de nadruk op kwantitatieve compensatie is er ook steeds meer oog voor de kwalitatieve 

compensatie, de Rekenkamercommissie beveelt aan die ontwikkeling verder te versterken. 

- De Rekenkamercommissie beveelt aan om te overwegen binnen de gemeentegrenzen te (blijven) 

differentiëren in te voeren beleid vanwege de diversiteit in leefomgeving. 
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- De Rekenkamercommissie beveelt aan om bij planvorming contact te onderhouden met partijen voor 

wie het behoud van bomen en versterking van het bomenbestand relevant is. Instellen van een 

adviescommissie is een optie. 

- Belangrijk verbeterpunt in de communicatie is de wijze waarop inwoners kennis kunnen nemen van 

versterkte vergunningen. Naast de wettelijke verplichte publicatie dat een vergunning is versterkt of 

geweigerd, krijgen omwonenden daarvan ook rechtstreeks bericht. Het kunnen opvragen van 

(informatie over) een versterkte vergunning is echter niet publieksvriendelijk. Het bieden van de 

mogelijkheid van digitale toezending op verzoek dringt de bureaucratie terug, versterkt de transparantie 

en vergroot het gemak voor betrokkenen. 

- Een strakkere regie op de informatievoorziening vanuit de gemeente is wenselijk om het proces van 

communicatie en inspraak te stroomlijnen en verder te verbeteren. 

- De publieksinformatie over (alle aspecten van) bomen in het algemeen kan worden versterkt, mede om 

daarmee meer begrip te kweken voor afwegingen die leiden tot kappen van bomen. 

- Bij een regelmatiger informatievoorziening vanuit het college kan de raad ontwikkelingen beter volgen 

en zich richten op de kaders, algemene ontwikkelingen en trends. Daarvoor is het nodig dat de raad 

expliciet formuleert welke informatie daarvoor gewenst is. 

Door de agendacommissie op de agenda geplaatst. 

Toekomst rekenkamerfunctie 

In de aanloop naar de herindeling (najaar 2018) heeft de Rekenkamercommisie een voorstel aan de 

klankbordgroep gedaan om over te stappen naar een rekenkamer, dus zonder raadsleden. De 

klankbordcommissie heeft toen (op 14 november 2018) besloten om voorlopig door te gaan met een 

rekenkamercommissie en de nieuwe raad/rekenkamercommissie een jaar de tijd te geven om te bepalen hoe de 

rekenkamerfunctie in de nieuwe gemeente Groningen moet worden ingevuld. Na een jaar gefunctioneerd te 

hebben, is er bij de leden van de huidige rekenkamercommissie nog steeds de wens om te kiezen voor een 

rekenkamer. Dat sluit aan bij landelijke ontwikkelingen, waarbij de Minister van Binnenlandse Zaken onlangs 

een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin o.a. opgenomen is dat  gemeenten een 

rekenkamer dienen te hebben; waar geen raadsleden in zitten. De bedoeling daarvan is om de positie van de 

lokale rekenkamers te versterken. Deze worden gezien als een onmisbaar en belangrijk instrument voor de 

ondersteuning van de controlerende en kaderstellende rol van de raad. Wel wordt daarbij de mogelijkheid 

geboden raadsleden een adviserende rol te laten vervullen.   

Met dit voorstel stemt uw raad in om over te gaan van een Rekenkamercommissie naar een Rekenkamer met 

een adviserende rol van de raadsleden. Daarnaast stemt uw raad in om bij het voorjaarsdebat 2020 de 

overweging mee te nemen om de ondersteuning van de Rekenkamercommissie met 0,5 fte structureel uit te 

breiden ten behoeve van het aanstellen van een eigen onderzoeker.   

Door de agendacommissie op de agenda geplaatst. 
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Inkoopbeleid

Onlangs heeft het college het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de inkoopvoorwaarden herzien en vastgesteld. 

Aanleiding was de evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015, de conclusies van die evaluatie zijn 

het vertrekpunt geweest van de herziening.  

De volgende conclusies kwamen uit de evaluatie: 

- Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2015 is compact en pakkend vastgelegd. 

- De afdeling SSC inkoop staat goed op de kaart. 

- De uitwerking van de vijf doelstellingen verschilt onderling. De inhoudelijke doelen en het 

operationele beleid zijn teveel aan elkaar gekoppeld. Daarom zijn de vijf beleidsdoelen 

geconcretiseerd. 

De concretisering van de vijf beleidsdoelen ziet er als volgt uit: 

1) Duurzaamheid: De gemeente heeft specifiek beleid op het gebied van mobiliteit, energie, afval, 

duurzame grond, weg- en waterbouw en vastgoed. Om flexibel op beleidswijzigingen binnen deze 

thema’s in te spelen staat de uitwerking van deze thema’s in een aparte bijlage bij het inkoopbeleid en 

niet in het inkoopbeleid. 

2) Sociaal inkopen: Er wordt ook ingezet op Social Impact, dat is een bredere toepassing dan enkel het 

inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return). Daarnaast introduceert het 

college de mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale ondernemingen. 

3) Regionale economie: Het doel is om opdrachten te gunnen aan bedrijven in de regio. (Een straal van 50 

km gemeten vanaf de grote markt in Groningen). 

4) Innovatie: Is beter gedefinieerd in drie sporen. 

5) Bedrijfsvoering: Bij iedere inkoop wordt gekeken of de gekozen beleidsdoelen relevant zijn en goed 

opdrachtgeverschap is voor het college een belangrijk uitgangspunt. Onderdeel daarvan is dat er reële 

tarieven worden betaald. 

Met het vaststellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 

voormalige gemeenten ten Boer, Haren en Groningen geharmoniseerd. 

Ook zijn er uniforme inkoopvoorwaarden toegepast. Voortaan gelden de inkoopvoorwaarden voor diensten en 

leveringen van de VNG. 

Bespreking is aangevraagd door: 100% Groningen, PvdD, SP en PvdA.

Met vriendelijke groet, 

namens de voorzitter,

Sjoerd Wannet

Raadsadviseur a.i. 


