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REKENKAMERCOMMISSIE 

 
 
Nieuwsbrief Rekenkamercommissie maart 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. 

 
Nieuw onderzoek naar burgerbetrokkenheid 

De Rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar burgerbetrokkenheid, een onderwerp 
dat zeker ook in Groningen volop in de belangstelling staat. De Rekenkamercommissie wil 

graag in kaart brengen welke activiteiten er worden ondernomen op dit gebied en welke 
resultaten de afgelopen jaren zijn geboekt. In 2011 heeft de RKC een onderzoek uitgebracht 

naar de twee krachtwijken in de stad, de Korrewegwijk en de Hoogte, waarin ook aandacht 
was voor het betrekken van burgers bij de uitvoering. Daaruit zijn toen enkele aanbevelingen 
gekomen die het voortborduren op ‘lessons learned’ benadrukken. Ook de rol van de raad in 
relatie tot de inwoners van de stad zal in het onderzoek worden meegenomen. Voor de 
uitvoering van het onderzoek is aan drie bureaus een offerte gevraagd, twee daarvan 
hebben hun offerte toegelicht in de vergadering van de Rekenkamercommissie. Gekozen is 
uiteindelijk voor onderzoeksbureau Necker van Naem, dat veel ervaring heeft met 
rekenkameronderzoeken en ook met dit onderwerp.  
Het streven is om dit onderzoek nog voor de zomer af te ronden. We zullen u op de hoogte 

houden van de voortgang. Het is de bedoeling om ook de ervaringen van raadsleden bij het 
onderzoek te betrekken.     

 
Onderzoek naar passend onderwijs afgerond 

Op 17 januari heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek naar passend onderwijs aan de 
raad aangeboden, getiteld Passen en Meten. Dit onderzoek richt zich op het passend 

onderwijs en met name op 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. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente zeker werk heeft gemaakt van 
die afstemming sinds de wet Passend Onderwijs is ingevoerd op 1 augustus 2014. Wel wordt 

er relatief veel tijd besteed aan afstemming en overleg, terwijl de betroken partijen nu echt 
moeten overgaan tot actie: het vinden van een passende onderwijsplek voor alle kinderen 
en indien nodig een zorgaanbod dat op de situatie van het kind/jongere is afgestemd. Over 
de resultaten van het beleid kan op dit moment nog weinig worden gezegd, zo blijkt uit het 
onderzoek. Het onderzoek heeft geleid tot vier aanbevelingen. Kort samengevat zijn deze als 

volgt: 
- Versterk de verbinding tussen wijkgebonden en schoolgebonden zorg 

- Vergroot de aandacht voor monitoring en evaluatie 
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- Informeer de raad vanuit de brede samenhang en maak de overlegstructuren 
zichtbaar 

- Bevorder de samenhang tussen de onderwerpen passend onderwijs – jeugdzorg – 
zorg – welzijn – participatie.  

Op 8 maart a.s. bespreekt de raadscommissie O&W het rapport.      
 
Brief over huishoudelijke hulp naar raad gestuurd 
Naar aanleiding van een onderzoek van de Rekenkamer Utrecht naar de huishoudelijke hulp 
heeft de Rekenkamercommissie een brief aan de raad geschreven en daarin een aantal 
vragen gesteld over de huishoudelijke hulp in de eigen stad. Na onderlinge afstemming met 
raadscommissie, college van B&W en RKC heeft het college van B&W in een reactie de 
gestelde vragen van een antwoord voorzien. Centrale vraag in het onderzoek van Utrecht is 
hoe het nieuwe beleid voor de hulp bij het huishouden in de praktijk uitpakt voor cliënten en 
voor de gemeentelijke financiën. De RKC heeft ten aanzien van de Groningse situatie vragen 
gesteld over de ontwikkelingen van de uitgaven voor huishoudelijke hulp, de kosten hiervan 
voor de gemeente, de ontwikkeling van het klantenbestand en het gemiddeld aantal uren 
huishoudelijke hulp, de tevredenheid van klanten met huishoudelijke hulp en de mate 
waarin cliënten alternatieve hulp hebben gevonden bij het verminderen of stoppen van het 
aantal uren hulp. De adequate beantwoording van deze vragen heeft naar de mening van de 

Rekenkamercommissie veel relevante informatie opgeleverd voor de raad. In de 
raadscommissie O&W van 1 februari jl. is deze brief aan de orde geweest. De 

Rekenkamercommissie overweegt om in de toekomst vaker op deze wijze gebruik te maken 
van onderzoeken van andere lokale rekenkamers, als het in een behoefte voor de raad 

voorziet.         
 
Vooronderzoek ICT-outsourcing  
Vorig jaar maart is er in een gesprek met enkele raadsleden een aantal mogelijke 
onderzoeksonderwerpen naar voren gebracht. Een daarvan was de outsourcing van de 
gemeentelijke ICT. De Rekenkamercommissie heeft hier vooronderzoek naar gedaan door  
het bestuderen van de nodige stukken en het voeren van een gesprek met twee ambtenaren 
die voor dit traject verantwoordelijk zijn. Het vooronderzoek was bedoeld om een 

duidelijker beeld te krijgen en om te bepalen of een echt onderzoek hiernaar 
gerechtvaardigd zou zijn. Uiteindelijk heeft de RKC besloten om geen nader onderzoek te 
doen. De raad is onder andere door middel van collegebrieven en een presentatie goed 

geïnformeerd over de voortgang van de outsourcing. Gezien de complexiteit en het hoge 
risicogehalte van dit project blijft de Rekenkamercommissie de ICT-outsourcing wel verder 

volgen.   
 

 
 
 
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  


