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Inleiding 

Bij de overgang van de oude naar de nieuwe raad wil de Rekenkamercommissie graag een aantal 

zaken bij u onder de aandacht brengen. De commissie kan als instrument voor de raad een 

belangrijke ondersteuning zijn bij het raadswerk, en het is in onze ogen zaak om daar optimaal 

gebruik van te maken, ook in de nieuwe raadsperiode. Gezien de omvang van Groningen als 

centrumgemeente, de bijbehorende uitdagingen, het jaarlijks te besteden budget en het relatief 

hoge risicoprofiel, verdient de raad het om een goed controle-instrument als de rekenkamer tot zijn 

beschikking te hebben. Om goed invulling te geven aan de rekenkamercommissie betekent dit dat 

het voor de betrokkenen niet iets is wat je er zo even bij doet. Het vraagt echt een serieuze 

inspanning van de leden om goed vorm te geven aan dit voor de raad belangrijke instrument en  

voor de raad goede en zinvolle rapporten af te leveren.  

Geconstateerd kan worden dat een aantal leden de Rekenkamercommissie gaat verlaten en het is 

nog even afwachten hoe de nieuwe bezetting wordt. Om de opgedane kennis niet verloren te laten 

gaan willen we u met dit memo informeren over een aantal zaken die volgens ons voor het 

functioneren van de RKC belangrijk zijn. Daarbij gaat het over de vorm (rekenkamer of 

rekenkamercommissie), de in 2012 uitgevoerde externe evaluatie en de aandachtspunten die dat 

heeft opgeleverd, het beschikbare budget, de wijze waarop de rekenkamercommissie zijn 

onderzoeksonderwerpen ophaalt en de wijze waarop de raad actief gebruik kan maken van de RKC.  

Rekenkamer of rekenkamercommissie 

Van begin af aan (1997) heeft de gemeente Groningen gekozen voor een rekenkamercommissie 

inclusief raadsleden in de commissie. Op dit moment (vanaf 2006) bestaat de RKC uit vier 

raadsleden, twee externe leden en een externe voorzitter. Met het oog op de betrokkenheid van de 

raad is het prettig om een vertegenwoordiging van de raad in de rekenkamercommissie te hebben. 

Anderzijds kan het ook een keuze zijn om meer los te staan van de raad. De rekenkamercommissie 

heeft namelijk ook de mogelijkheid om het functioneren van de raad zelf te onderzoeken. Tot nog 

toe was de keus steeds duidelijk, maar als we naar vergelijkbare grote steden kijken, dan besluiten 

steeds meer gemeenten om over te stappen naar een rekenkamer zonder raadsleden. Overigens 

blijft het in die situatie ook belangrijk om goed contact te houden met de raad over de 

onderzoeksonderwerpen en de werkwijze van de rekenkamer. Daarnaast kan nog opgemerkt 
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worden dat raadsleden in de rekenkamercommissie er een extra taak bij hebben naast het gewone 

raadswerk dat al de nodige tijd opslokt. Tot op heden is de keuze van de raad steeds duidelijk 

geweest, maar de omstandigheden veranderen en het is zeker niet verkeerd, wanneer de 

raadsfracties weer gaan nadenken over de nieuwe bezetting van de rekenkamercommissie, of het 

nog steeds de meest wenselijke keuze is om raadsleden daarin te benoemen.  

 

Uitgevoerde evaluatie 

Mede naar aanleiding van het afscheid van de vorige voorzitter heeft de raad in 2012 besloten om 

het functioneren van de rekenkamercommissie extern te evalueren. Dit onderzoek is uitgevoerd 

door bureau Partners + Pröpper. Zij hebben diverse varianten aan de raad gepresenteerd en na 

discussie is besloten om op dezelfde wijze verder te gaan (als rekenkamercommissie met 

raadsleden, externe leden en een externe voorzitter). Er zijn toen enkele aandachtspunten 

benoemd: kortere doorlooptijd van onderzoeken, betere zichtbaarheid van de 

rekenkamercommissie en meer communicatie met de raad. De rekenkamercommissie is de 

afgelopen tijd bezig geweest met deze aandachtspunten. Over het algemeen hebben de 

onderzoeken een vrij lange doorlooptijd, mede door het proces van ambtelijk (check op de feiten in 

het onderzoeksrapport door de geïnterviewde ambtenaren) en bestuurlijk wederhoor (opvatting van 

het college van B&W over de bevindingen van het onderzoek). Door het uitbrengen van 

rekenkamerbrieven (op basis van kortdurende, kleinere onderzoeken) en door het tussentijds 

contact zoeken met de raad proberen we enerzijds meer producten te leveren aan de raad en 

anderzijds de raad te betrekken bij lopende onderzoeken. Dat laatste draagt ook bij aan een betere 

communicatie en een grotere zichtbaarheid. Het zijn punten die ook de komende tijd de aandacht 

blijven verdienen. Ook met behulp van nieuwsbrieven en jaarverslagen / jaarplannen blijven we de 

raad informeren over de werkzaamheden van de rekenkamercommissie. Graag horen we van de 

raad hoe we dit verder kunnen verbeteren.  

  

Jaarlijks budget 

Uit de eerder genoemde evaluatie kwam ook naar voren dat het jaarlijkse budget van de 

rekenkamercommissie (45.000 euro plus de ondersteuning van 0,5 fte vanuit de griffie) nogal aan de 

lage kant is. De landelijk norm zit rond de 1 euro per inwoner, met uitschieters naar boven en 

beneden. Met het huidige budget kan de rekenkamercommissie ongeveer 1 groot onderzoek 

uitvoeren (dit wordt uitbesteed aan een onderzoeksbureau) en een kleiner onderzoek (doen we 

zelf). Naar aanleiding van deze constatering heeft de raad in 2012 een motie aangenomen waarin hij 

uitspreekt dat de rekenkamercommissie voldoende moet zijn toegerust en dat de raad hier een 

concrete vertaling aan moet geven. Tot op heden heeft dat nog niet geleid tot het aanpassen van het 

budget.  

 

Commitment 

In aanvulling op de vorige alinea moet wel worden opgemerkt dat de rekenkamercommissie het 

afgelopen jaar geen budgettair probleem heeft gehad. Ook in aanloop naar dit memo is door de RKC 

zelf geconstateerd dat we nog niet volledig in onze kracht zitten. Met de benoeming van een nieuwe 

voorzitter eind 2012 is een nieuwe start gemaakt en de productie kan zeker nog worden opgevoerd. 

Dat heeft ook te maken met het nodige commitment van alle betrokkenen bij de 

rekenkamercommissie. Ook voor nieuwe leden in de rekenkamercommissie geldt dat ze er echt voor 

moeten willen gaan en naast het reguliere raadswerk een extra inspanning voor de RKC willen 
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leveren. Het is de uitdaging van de RKC voor de komende raadsperiode om wel op volle sterkte aan 

de slag te gaan. Dat kan betekenen dat de Rekenkamercommissie tegen de grenzen van het eigen 

budget aanloopt. Indien zich dat voordoet, wil de commissie daarover graag nader met de raad in 

gesprek.  

 

Ophalen onderzoeksonderwerpen  

Bij wet is vastgelegd dat zowel de rekenkamer als de rekenkamercommissie zelf hun eigen 

onderzoeksonderwerpen kiezen. Dat betekent dat de rekenkamercommissie niet van de raad is, 

maar het is uiteraard wel een instrument voor de raad. De RKC heeft er dan ook geen baat bij 

onderzoeken te doen waar de raad echt niet op zit te wachten. Daarom is nader overleg hierover 

van groot belang. De afgelopen jaren hebben we dit in verschillende vormen gedaan, we hebben wel 

rondjes langs de fracties gemaakt om onderwerpen op te halen. De laatste keer, en dat is ons goed 

bevallen, hebben we de raadsleden uitgenodigd voor een gesprek over de te onderzoeken 

onderwerpen. Dat is naar ons gevoel voor herhaling vatbaar. Mocht de raad nog andere ideeën 

hebben, dan gaan we graag daarover in gesprek. Maar ook tussendoor staat de 

rekenkamercommissie open voor verzoeken en suggesties van de raad. Het is in het verleden wel 

gebeurd dat de raad per motie of per brief aan de raad verzocht om onderzoek te doen naar een 

bepaald onderwerp. We wijzen de raad er met nadruk op om ook van die mogelijkheden gebruik te 

maken en de rekenkamercommissie, indien mogelijk, in stelling te brengen.  

 

Tot slot 

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website. Daar kunt u ook onze eerder uitgevoerde 

onderzoeken nalezen. Speciale aandacht vragen we voor het meest recente onderzoek naar de 

samenwerkingspartijen, dat enkele aanbevelingen bevat die specifiek op de raad zelf zijn gericht. We 

gaan ervan uit dat de raad aan dit onderwerp de komende tijd de nodige aandacht besteedt. Zoals al 

eerder opgemerkt komt de rekenkamercommissie ook tijdens de introductie aan de orde, u heeft 

daar de gelegenheid om allerlei vragen te stellen. Maar ook daarbuiten kunt u altijd de 

rekenkamercommissie benaderen met vragen en verzoeken.   


