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REKENKAMERCOMMISSIE 

 
 
Nieuwsbrief Rekenkamercommissie mei 2019 
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. 
 
Nieuwe start Rekenkamercommissie met nieuwe bezetting 
Begin dit jaar is net als de raad ook de Rekenkamercommissie voor de nieuwe gemeente van 
start gegaan, in een nieuwe samenstelling. Met de vaststelling van een verordening op de 
RKC (begin januari) en de  benoeming van drie externe leden en vier raadsleden (eind 
januari) heeft de raad het startschot gegeven voor een voorlopige invulling van de 
rekenkamerbezetting en -taken. De opdracht is tweeledig: het uitvoeren van onderzoek en 
nadenken over de definitieve invulling van de rekenkamerfunctie per 1 januari 2020. De 
Rekenkamercommissie bestaat uit de externe leden Han Warmelink (tevens voorzitter), 
Hans van Mossevelde, Hans Kastermans (beide voormalig lid van de voormalige rekenkamer 
Haren) en de raadsleden Mariska Sloot, Geeske de Vries, Berndt Benjamins en Martijn van 
der Glas. De commissie wordt vanuit de griffie ondersteund door secretaris Peter Kommerij.  
 
Opbrengst rondje langs de fracties en gemaakte keuzes voor tweejarenplan 
Afgelopen maart is een delegatie van de RKC bij alle raadsfracties langs geweest. Naast een 
nadere kennismaking was het doel van dit bezoek vooral om bij de fracties mogelijke 
onderzoeksonderwerpen op te halen. Dit heeft geleid tot een groslijst van maar liefst zestig 
onderwerpen. De groslijst vindt u hier   
De lijst van genoemde onderwerpen is behoorlijk uiteenlopend en bijna alle beleidsterreinen 
komen wel aan de orde. In de vergadering van de RKC van april is de groslijst besproken en is 
er een voorlopige selectie gemaakt van onderwerpen. Dit heeft geresulteerd in een 
voorlopige lijst van te onderzoeken onderwerpen. Naast een onderzoek naar het kapbeleid 
waartoe de Rekenkamercommissie al eerder had besloten heeft de commissie de volgende 
vijf onderwerpen op de onderzoeksagenda geplaatst voor 2019 en 2020: het onderhoud van 
gemeentelijke panden, het binnenhalen van subsidies, de jeugdzorg (mogelijk in 
samenwerking met andere gemeenten), bewindvoering en jongerenhuisvesting. De RKC gaat 
nu eerst een opzet maken voor onderzoek naar het onderhoud van gemeentelijke panden 
en voor het binnenhalen van subsidies.  
 
Onderzoek kapbeleid 
De Rekenkamercommissie heeft besloten om een onderzoek naar het kapbeleid en de 
uitvoering daarvan op te starten. Het kapbeleid oftewel het vellen van een houtopstand is 
een onderwerp waar veel burgers een mening over hebben. De Rekenkamercommissie wil in 
kaart brengen welke argumenten door de nieuwe gemeente en haar drie rechtsvoorgangers 
werden en worden gebruikt om al dan niet over te gaan tot het vellen van bomen c.q. om 
daarvoor al dan niet toestemming te verlenen.  Omdat het kapbeleid van de drie voormalige 
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gemeenten zal moeten worden geharmoniseerd, wil de commissie met het onderzoek ook 
een handreiking doen om te komen tot een nieuwe regeling. De Rekenkamercommissie 
verwacht dit onderzoek in september aan de raad te kunnen aanbieden.   
 
Bespreking jaarverslagen 2018 van Groningen en Haren in de raadscommissie F&V 
Op 3 april jl. was RKC-voorzitter Han Warmelink aanwezig in de raadscommissie F&V om de 
jaarverslagen van de Rekenkamer Haren en Rekenkamercommissie Groningen over 2018 te 
bespreken. Vanuit de raad was er waardering voor de onderzoeken die beide rekenkamers in 
2018 hebben uitgevoerd. Ook werd kort vooruitgekeken naar de definitieve invulling van de 
rekenkamerfunctie in de gemeente Groningen. Dan gaat het onder andere over de bezetting 
met of zonder raadsleden. Hierbij speelt mee dat er binnenkort een wetsvoorstel van de 
Minister van BiZa naar de Tweede Kamer gaat waarin gemeenten verplicht worden een 
Rekenkamer zonder raadsleden in te stellen. Later dit jaar komt de RKC met een concreet 
voorstel over de rekenkamerfunctie vanaf 2020.  
 
Voorlopige werkwijze RKC vastgelegd in verordening, reglement van orde en  
onderzoeksprotocol  
Op 2 januari 2019 heeft de raad de verordening op de Rekenkamercommissie vastgesteld. 
Daarnaast had de commissie zelf behoefte om naast regels over de vergaderwijze ook 
richtlijnen vast te leggen over het uitvoeren van onderzoek. Daarvoor is het reglement van 
orde aangepast en is er naar het model van de Rekenkamer Haren een nieuw 
onderzoeksprotocol opgesteld. Dit geeft naar de commissie zelf en naar buiten toe meer 
duidelijkheid over de wijze van uitvoering van onderzoeken. De genoemde drie documenten 
vindt u hier    
 
Tot slot 
Mocht u vragen hebben over de Rekenkamercommissie of mocht u een suggestie hebben 
voor onderzoek door de RKC: graag. Via onderstaand telefoonnummer en emailadres zijn we 
te bereiken.   
 
  
 
 
Colofon:  
Dit is een nieuwsbrief van de Rekenkamercommissie gemeente Groningen  
Email: rekenkamercommissie@raad.groningen.nl 
Telefoon: 050 – 367 7727 
De Rekenkamercommissie bestaat uit de raadsleden Berndt Benjamins, 
Geeske de Vries, Mariska Sloot en Martijn van der Glas en de externe leden 
Hans van Mossevelde, Hans Kastermans en voorzitter Han Warmelink. 
Ambtelijke ondersteuning: Peter Kommerij  
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