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REKENKAMERCOMMISSIE 

 
 
Nieuwsbrief Rekenkamercommissie juni 2017 
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. 

 
Voortgang  onderzoek naar burgerbetrokkenheid 

In maart is het onderzoek naar burgerbetrokkenheid van start gegaan. De 
Rekenkamercommissie heeft onderzoeksbureau Necker opdracht gegeven dit onderzoek uit 

te voeren. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de activiteiten die worden 
ondernomen op dit gebied, welke resultaten de afgelopen jaren zijn geboekt en wat de 

gemeente kan leren van opgedane ervaringen. Onder de raadsleden, collegeleden en een 
aantal ambtenaren is door de onderzoekers een enquête uitgezet om een beeld te krijgen 
van wat er op dit gebied wordt ondernomen. Enkele cases waar burgerbetrokkenheid een 
belangrijke rol in heeft gespeeld, zullen nader worden uitgediept. Het gaat dan om 
wijkbedrijf Selwerd, het project leefstraten, het Coenderspark en de Woldringlocatie. Verder 
is er een digitale enquête onder bewoners van de stad afgenomen. Op donderdag 22 juni 
heeft er een zogenaamde gesprekstafel plaatsgevonden waarbij raadsleden, collegeleden, 
ambtenaren en inwoners van de stad met elkaar in gesprek gingen over wat nodig is voor 
goede participatie. Direct na de zomervakantie zal het onderzoeksrapport naar verwachting 

aan de raad worden aangeboden. 
 

Suggesties voor onderzoek vanuit de raad 
Afgelopen maart heeft de RKC aan de raadsleden gevraagd om onderzoeksuggesties aan te 

dragen. Dat heeft ongeveer tien onderwerpen opgeleverd, uiteenlopend van de WIJ-teams 
tot ICT-veiligheid en Meerstad. De Rekenkamercommissie heeft deze suggesties allemaal 

besproken en daaruit is een voorlopige keuze gemaakt. Door vier fracties is gevraagd het 
proces van subsidieverstrekking te onderzoeken. Dat gaan de RKC oppakken. Verder wil de 

RKC de komende tijd nader kijken naar de uitvoering van de WMO en de jeugdwet, naar ICT-
veiligheid en naar de WIJ-teams. Die laatste wordt mogelijk volgend jaar opgepakt, als de 

WIJ-teams wat langer draaien. Bij de selectie heeft de Rekenkamercommissie een 
inschatting gemaakt van de toegevoegde waarde van een onderzoek naar het onderwerp 

voor de raad, het aantal keren dat een onderwerp is genoemd door fracties en de 
beleidsmatige verdeling van de onderzochte onderwerpen in de afgelopen tijd.  
 
Nieuw onderzoek naar proces van subsidieverstrekking 
Inmiddels heeft de rekenkamercommissie een start gemaakt met een nieuw onderzoek naar 

het proces van subsidieverstrekking. Vier fracties (Stadspartij, VVD, CDA, Student en Stad) 
hebben het verzoek gedaan aan de RKC om dit onderwerp te onderzoeken. De focus van het 

onderzoek ligt op het proces, de technische uitvoering van indiening en beoordeling van 
subsidieaanvragen, de verlening / vaststelling van subsidies, het toezicht op het gebruik van 
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de toegekende middelen en de controle van de verantwoording. De centrale 
onderzoeksvraag is of het proces van subsidieverstrekking dusdanig is ingericht dat 

gewaarborgd is dat subsidiegelden op de juiste wijze en voor het aangewezen doel worden 
gebruikt. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. Het 
onderzoek gaat nog voor de zomer van start en de planning is dat het in oktober/november 
wordt afgerond.    
 
Voorlopige planning voor de komende twee jaar 
Het streven van de Rekenkamercommissie is om elk jaar twee tot drie onderzoeken uit te 
voeren en aan de raad aan te bieden. Ondanks dat daar wel budget voor is, is het de 
afgelopen paar jaar niet altijd gelukt om dat waar te maken. Om het eigen overzicht te 
vergroten en beter de vinger aan de pols te kunnen houden heeft de RKC een 
tweejarenplanning opgesteld. Uiteraard is dat een voorlopige planning, de onderwerpen 
kunnen zeker nog veranderen, ook omdat de RKC elk jaar van de raad wil horen welke 
onderwerpen de raad graag onderzocht zou willen zien. Verder kunnen zich ook gedurende 
het jaar ontwikkelingen voordoen, die leiden tot andere keuzes en het aanpassen van de 
onderzoeksplannen. Mocht u een verzoek hebben, dan kunt u ons dat altijd laten weten. We 
kijken dan of we dit een goed onderwerp voor rekenkameronderzoek vinden en vervolgens 
of het in onze planning past.  
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