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REKENKAMERCOMMISSIE 

 
 
Nieuwsbrief Rekenkamercommissie november 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. 
 
Stand van zaken onderzoek kapbeleid 
Het onderzoek naar het gemeentelijk kapbeleid nadert zijn voltooiing. De conceptrapportage 
is onlangs besproken in de rekenkamercommissievergadering en binnenkort vindt het 
ambtelijk wederhoor (check op de feiten door ambtenaren) en het bestuurlijk wederhoor 
(gesprek met verantwoordelijke wethouder) plaats. In de loop van november kan het 
rapport naar verwachting aan de raad worden gepresenteerd. Voor het onderzoek is er met 
diverse ambtenaren gesproken en ook bij dit onderwerp betrokken burgers hebben met de 
onderzoekers (bij dit onderzoek zijn dat de twee externe leden van de 
Rekenkamercommissie) gesproken.  
 
Nieuw onderzoek opgestart naar onderhoud Vensterscholen 
Bij het rondje langs de fracties is enkele keren het onderwerp onderhoud gemeentelijk 
vastgoed genoemd. De RKC heeft dit vervolgens nader ingeperkt en besloten het onderzoek 
te richten op het onderhoud van de vensterscholen in de gemeente: hoe is dit geregeld en 
wat is de daadwerkelijke staat van onderhoud. Voor de uitvoering van dit onderzoek is 
bureau Metafoor vastgoed in de arm genomen. Een eerste gesprek en analyse leert al dat de 
gemeente eigenaar is van slechts drie van de 15 vensterscholen. De andere zijn allemaal in 
eigendom van de verschillende schoolbesturen. Met dit gegeven gaat de RKC het onderzoek 
verder uitwerken. In het eerste kwartaal van volgend jaar zal het onderzoek aan de raad 
worden gepresenteerd.  
 
Oriëntatie op onderzoek naar binnenhalen van subsidies door de gemeente 
Ook het binnenhalen van subsidies is genoemd bij het rondje langs de fracties dat de 
Rekenkamercommissie eerder dit jaar heeft gemaakt. Er is contact gezocht met de RKC van 
de gemeente Eindhoven om te kijken of zij interesse zouden hebben in een gezamenlijk 
onderzoek. Dit bleek echter niet in hun agenda te passen, maar het bleek wel mogelijk om 
Eindhoven als referentie te gebruiken en te vergelijken met hoe het binnenhalen van 
subsidies in Groningen wordt aangepakt. De Rekenkamercommissie gaat dit onderwerp de 
komende tijd nader uitwerken.  
 
Ontwikkelingen ten aanzien van het wetsvoorstel versterking lokale rekenkamers 
Omdat er toch nog wel een flink aantal gemeenten zijn die niet een rekenkamerfunctie 
hebben ingesteld, heeft de minister van Binnenlandse Zaken eerder deze maand een  
wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de lokale rekenkamers te versterken. Deze 
worden gezien als een onmisbaar en belangrijk instrument voor de ondersteuning van de 
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controlerende en kaderstellende rol van de raad. Wanneer dit wetsvoorstel wordt 
aangenomen betekent dit dat gemeenten geen Rekenkamercommissie met raadsleden meer 
mogen instellen, maar alleen mogen kiezen voor een rekenkamer bestaande uit externe 
leden. Raadsleden kunnen in dat geval wel de rol van adviseur vervullen. Dit voorstel is met 
een positief advies van de Raad van State (noemt de gehanteerde argumenten voor dit 
wetsvoorstel overtuigend) naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor Groningen betekent dit 
dat er een overstap gemaakt zal moeten worden….  
   
Toekomst eigen rekenkamer(commissie)   
… en dat sluit aan bij het traject dat de RKC zelf vorig jaar al heeft ingezet. Toen is aan de 
klankbordcommissie bestaande uit raadsleden van de voormalige gemeenten Groningen, 
Haren en Ten Boer voorgesteld om over te stappen op het rekenkamermodel, deze te laten 
bestaan uit drie externe leden en de rekenkamer te laten ondersteunen door een secretaris 
en een onderzoeker, elk voor een halve fte. De RKC bereidt een raadsvoorstel voor in die 
richting met aandacht voor het door de RKC gewenste model en de implicaties daarvan.    
  
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  


