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REKENKAMERCOMMISSIE 

 
 
Nieuwsbrief Rekenkamercommissie juli 2016 
Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Rekenkamercommissie (RKC). Periodiek 
informeren we de raad, het college van B&W en andere belangstellenden over de voortgang 
van de rekenkameronderzoeken en overige activiteiten. 

 
 

Onderzoek armoedebeleid afgerond 
Op 23 februari heeft de rekenkamercommissie het rapport ‘Armoedebeleid’ aan de raad 

aangeboden. Met het onderzoek heeft de RKC de raad vooral inzicht willen geven in hoe het 
armoedebeleid wordt uitgevoerd, wat de resultaten zijn en wat we ervan kunnen leren voor 

de toekomst. Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente scherpere doelstellingen 
moet formuleren over wat het met het armoedebeleid wil bereiken. Dat stelt de raad 
namelijk in staat om beter te controleren of die doelstellingen worden gehaald. Verder is als 
aanbeveling gedaan om de groep mensen die niet of onvoldoende in de samenleving 
participeert beter in beeld te krijgen zodat zij met een outreachende aanpak beter kunnen 
worden opgezocht en ondersteund. In de raadscommissie Werk & Inkomen van 16 maart is 
het rapport uitvoerig besproken en in de raad van eind maart zijn de aanbevelingen van de 
RKC overgenomen. Daarbij heeft de raad ook een amendement van de SP overgenomen 
waarbij de uitvoering van de aanbevelingen qua tijdsplanning is aangescherpt. Via de 

voortgangsrapportages van het college van B&W zal de RKC de uitvoering van de 
aanbevelingen blijven volgen. 

  
     

Voortgang onderzoek naar passend onderwijs 
Op dit moment loopt er een RKC-onderzoek naar passend onderwijs. Inmiddels is dit 

onderzoek een flink eind gevorderd. Het gaat hier om wat wel de vierde decentralisatie 
wordt genoemd: het passend onderwijs en hoe de afstemming en samenwerking is met de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en jeugdhulp. De focus van het 
onderzoek ligt als het ware op die brug tussen passend onderwijs en jeugdzorg, hoe deze 

inmiddels is vormgegeven en wat er tot nog toe terecht komt van wat de gemeente zich op 
dit gebied had voorgenomen. Voorzichtige conclusie: de nieuwe gebouwen staan maar de 

inrichting en processen zijn nog niet zover dat het daadwerkelijk ‘doen’ en uitvoeren 
vooropstaan. In de zomer wordt de conceptrapportage door onderzoeksbureau Partners + 
Pröpper definitief afgerond en wordt deze voorgelegd aan de organisatie voor ambtelijk 
wederhoor. Daarna vindt er een gesprek met de verantwoordelijk wethouder plaats in het 
kader van bestuurlijk wederhoor. In september of oktober zal het rapport aan de raad 

worden gepresenteerd. U ontvangt hierover nader bericht.   
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Nieuwe onderzoeken voor 2016, gesprek met delegatie van de raad 
De RKC heeft de raad uitgenodigd voor een gesprek over mogelijke onderzoeksonderwerpen 

voor de komende tijd. Vier raadsleden reageerden op de uitnodiging en kwamen langs op 13 
maart om vanuit hun fractie een aantal onderwerpen naar voren te brengen. De RKC heeft 
hier een groslijst van gemaakt met in totaal 11 onderwerpen. Deze zijn in een volgende 
vergadering nader doorgesproken. Er is een aantal onderwerpen gekozen voor een nadere 
uitwerking: ICT-outsourcing, effecten economisch beleid, beleid rond ouderen- en 
jongerenhuisvesting, en het Suikerunieterrein.  

 Wat betreft de ICT-outsourcing willen we graag een soort review maken van het 
rapport Quint, dat binnenkort door het college wordt vastgesteld. Om de raad te 
helpen bij het definitieve besluit over het outsourcen van de gemeentelijke ICT willen 
we dat rapport, waarin de mogelijke gevolgen van outsourcing in beeld zijn gebracht, 
nader beschouwen. Daarvoor heeft de rekenkamercommissie wel enige tijd nodig 
nadat het rapport Quint door het college naar de raad is gestuurd. Dit punt zal nog in 
het presidium worden ingebracht met het verzoek om hier bij de agendering in 
commissie en raad rekening mee te houden.    

 Naar een onderzoek naar de effecten van economisch beleid hebben we nader 
gekeken. Het blijkt heel lastig te zijn om de effectiviteit van wat de gemeente doet op 
dat terrein te kunnen meten. De groei of de daling van het aantal banen en bedrijven 
in deze stad is van zoveel factoren afhankelijk. Daardoor is het gemeentelijk aandeel 
in het succes of falen niet te meten. Bovendien ziet het economisch beleid van de 
gemeente er op zich verstandig uit, dat geeft de RKC op dit moment geen aanleiding 

om daar verder onderzoek naar te doen.  
 Met het onderzoek naar de jongeren- en ouderenhuisvesting willen we in kaart 

brengen of het beleid dat de gemeente op dit punt heeft geformuleerd in de praktijk 
ook gerealiseerd wordt. Ook hierbij is het de kunst om andere dan gemeentelijke 

effecten hierop te elimineren, we denken daar nog nader over na.  
 Wat het Suikerunieterrein betreft zal het onderzoek zich richten op de vraag of 

enkele prijswinnende projecten voor de tijdelijke invulling van het terrein voldoende 
gelegenheid hebben gehad om invulling aan hun plannen te kunnen geven of dat ze 

te makkelijk terzijde zijn geschoven door de gemeente. Over de invulling denkt de 
RKC nog na.  

Als de RKC na de zomer definitief heeft besloten welke onderwerpen opgepakt worden en of 
hier externe bureaus voor aan het werk worden gezet, dan zal het de raad hierover per brief 

informeren.       
 

 
Afscheid van Bea Enting, nieuw lid Maarten van der Laan 
In februari heeft Bea Enting afscheid genomen als lid van de raad en daarmee kwam ook een 
einde aan haar lidmaatschap van de Rekenkamercommissie. Inmiddels is deze vacature 
opgevuld en heeft Maarten van der Laan de positie van Bea ingenomen.  

 
 

Bijeenkomst Kring noord NVRR in Hoogezand op 3 juni jl.  
De voorjaarsbijeenkomst van de kring noord NVRR vond dit jaar plaats op 3 juni jl. in 

Hoogezand. Deze bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de lokale rekenkamers uit het 
noorden van het land had als thema de doorwerking van rekenkameronderzoeken. Wat 
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kunnen rekenkamers doen om de doorwerking van hun rapporten zoveel mogelijk te 
bevorderen? Dat begint uiteraard met een goed rapport, maar ook adequate besluitvorming 

door de raad over de aanbevelingen en het systematisch volgen van de door de raad 
vastgestelde aanbevelingen is belangrijk. Carine Bloemhoff was een van de sprekers die iets 
heeft verteld over haar ervaringen met rekenkamerrapporten als raadslid in Groningen.  
Geconstateerd kan worden dat de  RKC veel zaken al doet die daar benoemd zijn. Dan gaat 
het om een goede presentatie van het onderzoek, het bespreken van het rapport in de 
raadscommissie en/of de raad, de aanbevelingen ter vaststelling voorleggen aan de raad en 
de opvolging van de aanbevelingen systematisch volgen via de voortgangsrapportages. Dit 
zijn zaken die voor de gemeente Groningen haast vanzelfsprekend zijn, terwijl er in andere 
gemeenten nog veel is te winnen op dit gebied. 
 
 
 
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, 
Maarten van der Laan, Anna Riemersma en Edward Koopmans en de externe 

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


