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Nieuwsbrief Rekenkamer Groningen – december 2021 
Periodiek informeert de Rekenkamer Groningen de raad, het college van B&W en belangstellenden 
over de voortgang van de rekenkameronderzoeken en overige activiteiten. In deze nieuwsbrief geeft 
de Rekenkamer een korte update over de lopende onderzoeken waarover u eerder in de vorige 
nieuwsbrief bent geïnformeerd.  

Gezamenlijk onderzoek naar de informatievoorziening rondom Aanpak Ring Zuid 
De Rekenkamer Groningen doet samen met de Noordelijke Rekenkamer onderzoek naar de 
informatievoorziening rondom Aanpak Ring Zuid. De informatievoorziening over het project- en 
risicomanagement aan Provinciale Staten, de gemeenteraad en burgers staat daarbij centraal. Als 
onderdeel van het onderzoek heeft de secretaris/onderzoeker van de Rekenkamer in november met 
de woordvoerders van alle raadsfracties op het dossier Aanpak Ring Zuid gesproken. Inmiddels is het 
onderzoek afgerond. Het bestuurlijke rapport is aan de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten 
gestuurd met het verzoek om een bestuurlijke reactie. Begin volgend jaar wordt het eindrapport 
definitief vastgesteld, waarna het rapport op maandag 14 februari aan de gemeenteraad en 
Provinciale Staten kan worden aangeboden. 

Onderzoek naar VRIJDAG 
De Rekenkamer Groningen doet onderzoek naar VRIJDAG dat in 2014 uit een fusie tussen de 
muziekschool en het kunstencentrum is ontstaan. Dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. 
In het onderzoek wordt naar het resultaat van deze fusie gekeken en welke rol VRIJDAG speelt in het 
realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van (amateur)kunst en cultuur. Begin 
volgend jaar wordt het rapport voor ambtelijke hoor en wederhoor voorgelegd. Daarna wordt het 
college van B&W eind januari uitgenodigd een reactie op het bestuurlijke rapport te geven. De 
verwachting is dat het onderzoeksrapport in februari aan de raad kan worden aangeboden.  

Tot slot 
Mocht u vragen hebben over de Rekenkamer Groningen, of heeft u een suggestie voor onderzoek 
door de Rekenkamer, dan kunt u dit melden via onderstaande contactgegevens.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon  
Dit is een nieuwsbrief van de Rekenkamer Groningen. 
Email: s.steenbeek@groningen.nl 
Telefoon: 050-367 5266 
 

De Rekenkamer bestaat uit de leden Hans van Mossevelde, 
Hans Kastermans en voorzitter Han Warmelink. De raad heeft 
vier raadsleden als adviseur in de klankbordgroep benoemd, 
te weten: Geeske de Vries, Els van der Weele, Martijn van der 
Glas en René Stayen. Ambtelijke ondersteuning: Simone 
Steenbeek (secretaris/onderzoeker).  
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