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REKENKAMERCOMMISSIE 

 
 
Nieuwsbrief Rekenkamercommissie december 2015 
Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Rekenkamercommissie (RKC). Periodiek 
informeren we zo de raad, het college van B&W en andere belangstellenden over de 
voortgang van de rekenkameronderzoeken en overige activiteiten. 

 
 

Stand van zaken onderzoek armoedebeleid 
Het onderzoek naar het armoedebeleid, dat momenteel in opdracht van de RKC wordt 

uitgevoerd door bureau Partners + Pröpper, is inmiddels flink gevorderd. De onderzoekers 
hebben de dossiers bestudeerd en ook een aantal interviews afgenomen met mensen uit de 

doelgroep, met beleidsambtenaren en met instellingen en organisaties die te maken hebben 
met armoede en armoedebeleid. Met het onderzoek wil de RKC inzicht geven in de 
armoedeopgave van Groningen waar het gaat om problematiek, oorzaken en gevolgen. 
Maar het gaat er vooral om de raad zicht te bieden in hoe het beleid wordt uitgevoerd, wat 
de resultaten zijn en wat we ervan kunnen leren voor de toekomst. Daarmee willen we de 
raad een rapport aanbieden dat aanvullend is op de reguliere evaluatierapporten over het 
armoedebeleid die de raad van het college ontvangt.  
Een eerste conceptrapport is onlangs in de vergadering van de RKC besproken. Het rapport 
wordt nu nader uitgewerkt. Na bespreking in de RKC-vergadering van begin januari wordt 

het rapport voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor voorgelegd. We streven ernaar om het 
rapport in februari aan de raad aan te bieden. Dit zal uiteraard gepaard gaan met een 

presentatie voor de raad.   
 

     
Nieuw onderzoek naar passend onderwijs 

In februari 2015 heeft de rekenkamercommissie de raadsleden uitgenodigd om mee te 
denken over te onderzoeken onderwerpen. Dat heeft een groslijst opgeleverd waaruit we 

het derde onderzoeksonderwerp voor dit jaar hebben gekozen. Dat is het passend onderwijs 
geworden. De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus van kracht. Uitgangspunt is dat alle 

leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Als 
het kan, gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, naar het speciaal 

onderwijs. De scholen moeten een passende plek zoeken als ze niet de benodigde 
ondersteuning kunnen bieden. Gemeenten hebben hier ook een verantwoordelijkheid in.  
 

Bevoegdheidsverdeling 
Meerdere fracties hebben de verdeling van bevoegdheden tussen de gemeente en het 
onderwijs als onderwerp aangedragen en dat komt in dit thema terug: wat is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van passend onderwijs en wat komt 
voor rekening van de schoolbesturen? Ook is er een link met jeugdzorg, één van de taken die 
sinds begin dit jaar zijn gedecentraliseerd naar de gemeenten. Want naarmate gemeente en 
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onderwijsinstellingen er beter in  slagen om over de hele breedte passend onderwijs aan te 
bieden aan de leerplichtige scholieren, zou dat tot minder toestroom naar jeugdzorg kunnen 

leiden. Het is de bedoeling om met het onderzoek de verantwoordelijkheden van de 
gemeente ten aanzien van dit onderwerp helder in beeld te brengen, na te gaan wat er 
inmiddels is gebeurd en geregeld en op welke wijze de raad betrokken is en wordt bij dit 
beleidsveld. Ook wil de RKC bij de schoolbesturen inventariseren hoe zij de invulling van de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid ervaren. De planning is dat dit onderzoek in juni aan de 
raad kan worden aangeboden. We houden u op de hoogte.  
 
 
Nieuwe plannen voor 2016, raadpleging raad 
Met het onderzoek armoedebeleid in afronding en met de start van het onderzoek passend 
onderwijs kan de RKC voorlopig vooruit. Maar we denken vanzelfsprekend wel na over 
nieuwe onderwerpen. Dat willen we graag opnieuw met de raad doen. We zijn benieuwd 
aan welke onderzoeksonderwerpen u denkt voor het komende jaar. Binnenkort kunt u een 
uitnodiging tegemoet zien om hierover in gesprek te gaan met de RKC. De raad heeft eerder 
dit jaar 30.000 euro extra structureel beschikbaar gesteld, waardoor de RKC een 
onderzoeksbudget heeft van 76.000 euro op jaarbasis. Daarmee kunnen ongeveer drie 
onderzoeken per jaar worden uitgevoerd. Het is de ambitie van de RKC om dat ook waar te 

maken en dus per jaar drie relevante onderzoeken aan de raad aan te bieden. We zijn 
benieuwd welke onderwerpen de raad naar voren brengt. Ook willen we graag van de raad 

horen naar welk onderzoek, dat we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, we nog eens 
terug moeten kijken of en in welke mate de door de raad overgenomen aanbevelingen zijn 

uitgevoerd.  
 
 
Bijeenkomst Kring noord NVRR in Assen  op 13 november jl.  
De najaarsbijeenkomst van de kring noord NVRR vond dit jaar plaats op  13 november jl. in 
Assen. Deze interessante bijeenkomst, met vertegenwoordigers van andere lokale 
rekenkamers uit het noorden van het land, had als thema de veranderende overheid en de 
betekenis daarvan voor de lokale rekenkamers. Tijdens de bijeenkomst werd gewezen op de 
veranderende wereld en de nieuwe maatschappelijke realiteit: burgers die meer het heft in 
handen nemen en met eigen plannen komen, gemeenten die dat faciliteren en rekenkamers 
die in die verandering mee moeten. Dat betekent dat lokale rekenkamers meer moeten 

durven experimenteren, bijvoorbeeld door het opzetten van onderzoeken van onder-op. Dat 
kan door meer de burgers op te zoeken en hen te betrekken bij onderzoeksonderwerpen en 

de uitvoering van onderzoeken. De RKC neemt deze thema’s mee en probeert hier de 
komende jaren invulling aan te geven.   

 
 
 
Colofon:  

Di t i s een nieuwsbrief van de Rekenkamercommissie gemeente Groningen  
Emai l: rekenkamercommissie@raad.groningen.nl 
Telefoon: 050 – 367 7727 

De Rekenkamercommissie bestaat uit de raadsleden Carlo Schimmel, Bea 
Enting, Anna Riemersma en Edward Koopmans en de externe leden Aljona 

Wertheim, Han Warmelink en voorzitter Werner Zuurbier. Ambtelijke 
ondersteuning: Peter Kommerij  


