REKENKAMERCOMMISSIE

Nieuwsbrief Rekenkamercommissie juli 2018
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.
Afronding onderzoek Subsidies
Op 12 juni heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek ’Subsidiëren onder controle’ aan
de raad aangeboden. Op verzoek van vier raadsfracties heeft de RKC onderzocht of de
incidenten die zich hebben voorgedaan rond de subsidies aan het supportersproject en
Wijert Welzijn ook bij andere subsidieverstrekkingen voorkomen. Uit het onderzoek blijkt
dat dit niet het geval is en dat er bij de twee genoemde subsidies sprake is geweest van
incidenten. Tegelijk constateert de Rekenkamercommissie dat de regels rond
subsidieverstrekking strakker kunnen worden gehandhaafd door de gemeente. Zo ontvangt
de gemeente niet altijd een tussenrapportage van de subsidie-ontvanger terwijl dit wel in de
voorwaarden is vastgelegd. Ook wordt er bij subsidies boven de honderdduizend euro niet
altijd een goedkeurende accountantsverklaring overlegd. Op basis van het onderzoek legt de
Rekenkamercommissie vier aanbevelingen aan de raad voor:
1. Versterk het toezicht op de besteding van subsidies, met name door een striktere
handhaving van de verplichting van subsidieontvangers om verslag te doen van de
activiteiten die zijn of worden ondernomen.
2. Lever als gemeente zo nodig ondersteuning aan subsidieontvangers die moeite
hebben met het tijdig aanleveren van de gevraagde verantwoordingsdocumenten.
3. Houd een extra vinger aan de pols als de aanvrager of ontvanger van subsidie niet de
uitvoerder is van de gesubsidieerde activiteiten.
4. Voer bij subsidies tussen de 45.000 en 100.000 euro steekproefsgewijs
boekenonderzoek uit, zodat tijdig inzicht wordt vergaard in de doelmatige en
rechtmatige besteding van subsidies.
De raad bespreekt het onderzoek in september. Het rapport vindt u hier:
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/6572162/1
Voortgang onderzoek naar de WMO
Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar de WMO. De Rekenkamercommissie wil
graag weten hoe de raad in staat wordt gesteld om op dit beleidsterrein te kunnen sturen.
Hiervoor is onderzoeksbureau B&A ingehuurd. Zij hebben zich verdiept in dossiers en
verantwoordingsdocumenten en inmiddels hebben ze diverse gesprekken gevoerd, onder
andere een groepsgesprek met een aantal raadsleden van de commissie O&W. Bij het
onderzoek zullen ook goede voorbeelden van andere gemeenten worden betrokken. Het is
de bedoeling om het onderzoek in september aan de raad aan te bieden. Dat zal tevens ons
laatste onderzoek zijn voor deze raadsperiode.
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In gesprek met raadscommissie F&V
Begin dit jaar heeft de Rekenkamercommissie een jaarverslag over 2017 uitgebracht
waarmee het verantwoording wil afleggen aan de raad over uitgevoerde werkzaamheden en
de besteding van het budget. Dit rapport is op verzoek van de RKC besproken in de
raadscommissie F&V van 4 april jl. Over het algemeen waren de raadsfracties erg tevreden
over de rapporten van de commissie. Aandacht is gevraagd voor de rekenkamervorm in de
nieuwe gemeente en voor de navolging van aanbevelingen die door de raad zijn
overgenomen. Wat dat laatste betreft kan de raad zich richten op wat er in de
voortgangsrapportages staat: staande afspraak is dat het college van B&W in elke
voortgangsrapportage meldt op welke wijze er navolging wordt gegeven aan de
aanbevelingen van de RKC die de raad heeft overgenomen.
Navolging aanbevelingen: brief van RKC aan het college van B&W
Mede naar aanleiding van wat er in de raadscommissie van 4 april is opgemerkt heeft de
Rekenkamercommissie een brief aan het college van B&W gestuurd met daarin enkele
vragen over de aanbevelingen die de raad heeft overgenomen naar aanleiding van de recent
uitgevoerde onderzoeken naar energiebeleid, armoedebeleid en passend onderwijs. In de
reguliere voortgangsrapportages wordt de raad geïnformeerd door het college wat er met
de aanbevelingen is gebeurd, maar de Rekenkamercommissie was niet in alle opzichten
tevreden over de beantwoording. Daarom is er op een aantal punten verduidelijking
gevraagd. De antwoorden zullen in de vergadering van de Rekenkamercommissie worden
besproken en de raad kan een brief met de bevindingen tegemoet zien.
Vooruitblik op rekenkamer vanaf 2019
In juni heeft de RKC een gesprek gehad met de leden van de rekenkamer Haren, om van
gedachten te wisselen over de vorm van de rekenkamer in de heringedeelde gemeente na 1
januari 2019. De klankbordcommissie heeft aan de gezamenlijke rekenkamers gevraagd om
met een voorstel te komen. Het voorstel voor de nieuwe rekenkamer wordt door de beide
rekenkamers in gezamenlijkheid opgesteld en komt naar verwachting in de
klankbordcommissie aan de orde. De beide rekenkamers zien het ontstaan van een nieuwe
gemeente wel als een momentum om een stevige impuls te geven aan de kwaliteit van de
nieuwe rekenkamer. Daar zal het voorstel dan ook op gericht zijn. Een van de ontwikkelingen
waar rekening mee gehouden zal moeten worden is het voorstel dat onlangs door de
Minister van BZK is gepresenteerd om gemeenten te verplichten allemaal hetzelfde model
Rekenkamer in te stellen. Daarin kunnen raadsleden alleen nog een rol als adviseur hebben.
Overigens is de rekenkamer van Ten Boer al enige tijd inactief. Er wordt nog bekeken hoe
ook de voormalige leden van de rekenkamercommissie van Ten Boer input mee kunnen
geven.

Colofon:
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Maarten van der Laan, Anna Riemersma en Edward Koopmans en de externe
leden Aljona Wertheim, Han Warmelink en voorzitter Werner Zuurbier.
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