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Onderwerp
Oplegger bij jaarverslag 2018 van de Rekenkamercommissie Groningen en de 
Rekenkamer Haren, ter bespreking in de raadscommissie op 10 april 2019

Aan de leden van de raadscommissie F&V,

Enkele weken geleden heeft de Rekenkamercommissie zijn jaarverslag over 2018 aan de raad 
aangeboden. Hiermee legt de commissie verantwoording af aan de raad over de werkzaamheden 
die in 2018 zijn uitgevoerd. Ook het jaarverslag van de Rekenkamer Haren over 2018 is ter illustratie 
meegestuurd, de raad van de gemeente Haren heeft hier in december 2018 al kennis van genomen. 

De nieuwe Rekenkamercommissie, samengesteld uit leden van zowel de oude 
Rekenkamercommissie Groningen als de Rekenkamer Haren, is sinds begin dit jaar van start en wil 
graag met u terugkijken naar het afgelopen jaar en horen wat u vindt van de uitgebrachte rapporten,
de onderzoeksonderwerpen, de aanpak en de besteding van het budget. De voorzitter van de 
Rekenkamercommissie, dhr. Han Warmelink, zal in de vergadering van 10 april aanwezig zijn om uw 
vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan over de werkwijze van de 
Rekenkamercommissie in het afgelopen jaar. 

Daarbij is er zeker ook de mogelijkheid om vooruit te kijken. De Rekenkamercommissie heeft dit jaar 
de tijd gekregen om met een definitief voorstel voor de invulling van de rekenkamerfunctie te 
komen. Mogelijk worden we door een landelijk besluit gedwongen te kiezen voor een Rekenkamer 
zonder raadsleden (Minister van BiZa komt nog voor het zomerreces met een wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer hierover). Los van deze ontwikkeling zijn er nog andere vragen van belang: 

- Wat vindt u belangrijk, waar zou een rekenkamer zich op moeten richten, 
- welke samenstelling past daar het beste bij? 
- wat zou de hoogte van het beschikbare budget moeten zijn? 

Ook daarover gaat de RKC-voorzitter graag met u het gesprek aan. 

Met vriendelijke groet,
Namens de Rekenkamercommissie,

Peter Kommerij,
Secretaris.
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