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Nieuwsbrief Rekenkamercommissie oktober 2015 
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 energiebeleid 
Eind april heeft de Rekenkamercommissie het onderzoeksrapport ‘Groningen 
energieneutraal!’ aan de raad aangeboden. Daarin concludeerde de RKC dat het streven 
naar energieneutraliteit nog onvoldoende integraal onderdeel is van alles wat de gemeente 
Groningen doet. Ook worden de resultaten van de inspanningen om de CO2-uitstoot van de 
stad terug te dringen onvoldoende gemeten. Verder wordt benadrukt dat de gemeente voor 
zich zelf moet bepalen welke rol het wil spelen in de energietransitie die gaande is. Op grond 
van het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie in totaal vier aanbevelingen gedaan. Het 
rapport is in de raadscommissie Beheer & Verkeer uitgebreid besproken en in de 
raadsvergadering van 27 mei zijn de aanbevelingen door de raad overgenomen. Het rapport 
vindt u hier.     
 
 
Voortgang onderzoek armoedebeleid 
Na afronding van het onderzoek energiebeleid heeft de RKC het onderzoek naar 
armoedebeleid opgepakt. In dit onderzoek staat de vraag centraal in welke mate de 
gemeente de doelgroep als geheel goed weet te bereiken met de projecten die op dit terrein 
worden ingezet. Ook wil de RKC graag weten hoe de diverse mensen van de gehele 
doelgroep het beleid van de gemeente ervaren. Hiervoor wordt onder andere contact 
gezocht met een klein maar wel divers deel van de doelgroep. De commissie wil uiteindelijk 
iets kunnen zeggen over de effectiviteit van het gevoerde beleid. Het onderzoek bevindt zich 
nu in de uitvoeringsfase, het streven is om dit onderzoek begin volgend jaar af te ronden en 
vervolgens aan de raad aan te kunnen bieden. De woordvoerders armoedebeleid uit de raad 
zullen nog worden uitgenodigd voor een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de 
doelgroep, gemeenteambtenaren en instanties om de voorlopige kernbevindingen te 
bespreken.      
 
   
Han Warmelink nieuw lid Rekenkamercommissie 
Door het vertrek van extern lid Klaas Holtman na vier jaar lidmaatschap van de 
Rekenkamercommissie ontstond er dit voorjaar een vacature. Na oproepen in het Dagblad 
en de Universiteitskrant voor een nieuw lid kwamen er bijna 30 reacties binnen. Een 
delegatie van de commissie heeft met vier kandidaten gesproken en uiteindelijk is unaniem 
besloten om Han Warmelink als nieuw lid van de Rekenkamercommissie aan de raad voor te 
dragen. Han is universitair Hoofddocent Staatsrecht aan de universiteit en is eerder lid 
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geweest van het bestuur van de Noordelijke Rekenkamer. Met zijn kennis en ervaring zien 
we hem echt als een aanwinst voor de commissie. In de raadsvergadering van 30 september 
is hij formeel benoemd door de raad. 
 
 
Terugkoppeling groslijst en invulling derde onderwerp in samenspraak met raad 
Eerder dit jaar, op 10 februari, heeft de RKC de raadsleden uitgenodigd om mogelijke  
onderzoeksonderwerpen naar voren te brengen. Er zijn 13 onderwerpen naar voren 
gebracht. De Rekenkamercommissie heeft besloten om uit deze groslijst een onderwerp te 
kiezen, waarmee het derde onderzoek voor dit jaar kan worden ingevuld. Zoals eerder 
gemeld heeft de Rekenkamercommissie een contract met Partners + Pröpper afgesloten 
voor het laten uitvoeren van drie onderzoeken (energiebeleid, armoedebeleid en een derde 
nog te kiezen onderzoek). Op dit moment werken we het onderwerp ‘Gemeentelijk 
onderwijsbeleid’ verder uit, een van de onderwerpen die op 10 maart naar voren zijn 
gebracht door meerdere fracties. De RKC bekijkt de mogelijkheid om dit onderwerp op te 
pakken, in kaart te brengen wat de gemeentelijke verantwoordelijkheid is ten aanzien van 
het primair onderwijs en hoe bijv. aan de Wet passend onderwijs invulling wordt gegeven in 
dit verband. Wanner dit onderzoek verder vorm heeft gekregen wordt u hierover nader 
geïnformeerd.  
 
 
Hoger budget voor RKC! 
In een gesprek met het presidium dit voorjaar heeft de voorzitter van de 
Rekenkamercommissie aangegeven dat het wenselijk zou zijn als het budget voor de RKC 
verhoogd zou worden. Dit geluid sluit aan bij een van de opmerkingen uit het externe 
evaluatierapport dat in 2012 is opgesteld. Daarin werd opgemerkt dat de RKC van een stad 
als Groningen wel over erg weinig budget beschikt. Het presidium zag dit ook in en 
vervolgens heeft de griffie in opdracht van het presidium een voorstel aan de raad 
voorgelegd. Daarin wordt voorgesteld het college van B&W de opdracht mee te geven om 
met ingang van 2016 een bedrag van 30.000 euro structureel extra vrij te maken voor de 
rekenkamercommissie met ingang van 2016. Hiermee komt het totale onderzoeksbudget op 
76.000 euro. Dat stelt de RKC in staat om jaarlijks ongeveer drie onderzoeken aan de raad 
aan te bieden. Met het vaststellen van de begroting 2016 besluit de raad definitief over 
beschikbaarstelling van dit extra budget.  
 
 
Landelijk discussie over lokale rekenkamers en rekenkamercommissies 
Vlak voor en vlak na de zomer hebben er enkele stevige debatten plaatsgevonden in de 
ledenvergadering van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies), waar de RKC ook lid van is. Aanleiding was een brief van minister 
Plasterk aan de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om niet langer toe te staan dat er 
raadsleden in de rekenkamercommissie zitten. Daarmee zou het aantal niet-functionerende 
rekenkamers moeten worden teruggedrongen. Onze RKC staat op het standpunt dat 
gemeenten dat zelf moeten bepalen, omdat er landelijk gezien veel meer rekenkamers met 
raadsleden dan zonder zijn, die bovendien over het algemeen uitstekend functioneren. In de 
ledenvergadering van september bleek een meerderheid van de vergadering dat ook te 
vinden. Ook vond men dat gemeenten een eenduidige benaming zouden moeten hanteren, 
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namelijk ‘gemeentelijke rekenkamer’. Aan de andere kant vond een meerderheid van de 
algemene vergadering dat er met het oog op de onafhankelijkheid altijd minder raadsleden 
dan externe leden in een rekenkamercommissie zouden moeten zitten, een standpunt waar 
onze RKC het niet mee eens is. Argument van de ledenvergadering is dat daarmee de 
onafhankelijkheid mee gegarandeerd is. Onze rekenkamercommissie vraagt zich ten zeerste 
af of dat het geval is. Het vervolg is nu dat er een brief door het NVRR-bestuur aan de 
minister wordt gestuurd met daarin de opvattingen van de algemene ledenvergadering. 
Vervolgens is de minister weer aan zet. Wordt vervolgd dus.      
 

 
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 Carlo Schimmel, Bea 

Enting, Anna Riemersma en Edward Koopmans en de externe leden Aljona 

Wertheim, Han Warmelink en voorzitter Werner Zuurbier. Ambtelijke 

ondersteuning: Peter Kommerij  


