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Nieuwsbrief Rekenkamer Groningen – september 2022 
Periodiek informeert de Rekenkamer Groningen de raad, het college van B en W en belangstellenden 
over de voortgang van de rekenkameronderzoeken en overige activiteiten. 

Lopend onderzoek: Meldpunt Overlast en Zorg 
De Rekenkamer heeft besloten onderzoek te doen naar het Meldpunt Overlast en Zorg. Het 
onderzoek richt zich op de vraag hoe het meldpunt in de praktijk bijdraagt aan de gemeentelijke 
doestelling om (woon)overlast te bestrijden en of dit op een doeltreffende en doelmatige wijze 
wordt gerealiseerd. Het onderzoek is eind april gestart en wordt door de secretaris/onderzoeker van 
de Rekenkamer uitgevoerd. Ondertussen is er al met diverse betrokkenen gesproken. De planning is 
dat het onderzoek begin 2023 aan de raad wordt aangeboden. De onderzoeksopzet vindt u hier. 

Start gezamenlijk onderzoek naar inkoop jeugdhulp via de RIGG 
De Rekenkamer Groningen heeft het initiatief genomen voor een gezamenlijk onderzoek naar de 
inkoop van jeugdhulp door de RIGG. Alle rekenkamer(commissie)s/raden in de provincie Groningen 
nemen hieraan deel. De Rekenkamer Groningen voert de regie en begeleidt het uit te voeren 
onderzoek. De hoofvraag van het onderzoek is in hoeverre de inkoop van jeugdhulp door de RIGG bij 
de behoeften van de Groninger gemeenten aansluit en op welke wijze de aansluiting tussen vraag en 
aanbod te verbeteren is. Het onderzoek wordt door Socianova uitgevoerd. De nader uitgewerkte 
onderzoeksopzet vindt u hier. De planning is dat het onderzoek begin 2023 aan de gemeenteraad 
wordt aangeboden. 

Afgerond onderzoek: informatievoorziening rondom Aanpak Ring Zuid 
In februari is het onderzoeksrapport In de ban van de Ringweg. Onderzoek naar de 
informatievoorziening over de Aanpak Ring Zuid van de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamer 
Groningen gepresenteerd aan Staten- en raadsleden en fractievertegenwoordigers. Inmiddels heeft 
de gemeenteraad naar aanleiding van het onderzoek op 20 april geamendeerd de aanbevelingen uit 
het rapport overgenomen, en wel als volgt: 

1. Leg afspraken vast over de informatievoorziening van grote projecten (suggesties hiervoor zijn te 
vinden in het rapport); 

2. Optimaliseer de besluitvorming over Wob-verzoeken (en verzoeken op basis van de aanstaande Wet 
open overheid) zodanig dat ten minste de wettelijke termijn in alle gevallen wordt gehaald. Het 
verdagen van de beslissingstermijn dient bij het afhandelen van Wob-verzoeken (en verzoeken op 
basis van de aanstaande Wet open overheid) uitzondering te zijn en geen regel;  

3. Zorg ten aanzien van Wob-verzoeken (en verzoeken op basis van de aanstaande Wet open overheid) 
voor een goede implementatie van het informatiebeleid in de praktijk. Verwerk Wob-verzoeken (en 
verzoeken op basis van de aanstaande Wet open overheid) overeenkomstig wet- en regelgeving. Leg 
informatie over de verzoeken op een navolgbare wijze vast zodat deze beschikbaar, vindbaar, 
toegankelijk en interpreteerbaar is en aansluit bij de vereisten vanuit de wet- en regelgeving. 

Afgerond onderzoek: fusie SMG en KCG en rol VRIJDAG 
De Rekenkamer Groningen onderzocht het resultaat van de fusie tussen de Stedelijke Muziekschool 
Groningen en de Kunsten Centrum Groep, waaruit in 2013 VRIJDAG als organisatie voor 
amateurkunst is ontstaan. Naast de vraag wat het resultaat is van deze fusie is onderzocht wat de rol 
van VRIJDAG is bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van 
amateurkunst en -cultuur. Op 6 april presenteerde de Rekenkamer het onderzoeksrapport De kunst 
van het verenigen. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat niet alle met de fusie beoogde doelen 
zijn bereikt. Dat ligt deels aan de doelen zelf, die op onderdelen onderling tegenstrijdig zijn en soms 
ook te ambitieus. Anderzijds komt het ook door de wijze waarop VRIJDAG invulling geeft aan die 
doelen. Het gevolg is dat er gaten vallen, in het bijzonder ten aanzien van het gespecialiseerde 
muziekonderwijs, talentontwikkeling en het bieden van een platform voor amateurverenigingen. De 
belangrijkste aanbeveling is dat de gemeente en VRIJDAG scherpere keuzes gaan maken, zowel ten 
aanzien van de doelen als met betrekking tot de (inzet van) middelen om die doelen te bereiken en 
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de monitoring daarvan. De gemeenteraad heeft inmiddels alle aanbevelingen uit het rapport 
overgenomen, waaronder ook de volgende: 
− Gemeenteraad en college: maak in het vervolg bij vergelijkbare processen concrete afspraken over een 

transitietraject, bijvoorbeeld hoe een geslaagde transitie er uit ziet, hoelang de transitie uiterlijk gaat of 
mag duren en wanneer en hoe de transitie (tussentijds) wordt geëvalueerd. De voortgang en mogelijke 
vertragingen in de realisatie van beoogde doelstellingen kunnen dan beter worden gemonitord. 

− College: neem cultuureducatie als onderwerp expliciet op in het Programma van Eisen, aangezien dit een 
van de speerpunten in het gemeentelijk beleid is. 

− College: zorg voor ruimere monitoring van kwantitatieve gegevens aangevuld met kwalitatieve gegevens, 
in plaats van uitsluitend te vertrouwen op kwalitatieve constateringen. Kies voor duidelijke indicatoren en 
een wijze van monitoring die daadwerkelijk iets zeggen over de ontwikkeling en prestaties van VRIJDAG en 
het behalen van de gestelde doelen. 

− Gemeenteraad: definieer, in samenhang met de hiervoor bedoelde inspanning door het college, de 
behoefte aan informatie over het (doelmatig en doeltreffend) presteren van VRIJDAG en de bijdrage aan 
de gemeentelijke doelstellingen. 

− College: laat verslagen opstellen van gesprekken die vanuit de gemeente met VRIJDAG worden gevoerd 
over de voortgang en de realisatie van de doelstellingen van VRIJDAG en de realisatie van het 
activiteitenplan en de begroting. Maak vervolgens concrete afspraken over vervolgactiviteiten en monitor 
de uitvoering daarvan. 

Jaarverslag 2021 
In maart heeft de Rekenkamer haar jaarverslag 2021 vastgesteld en aan de raad en het college van B 
en W gestuurd. Het jaarverslag 2021 vindt u hier. 

Overzicht overgenomen Rekenkameraanbevelingen 
Begin mei heeft de Rekenkamer een overzicht met overgenomen Rekenkameraanbevelingen aan de 
gemeenteraad gestuurd. Daarmee zijn de door de raad overgenomen aanbevelingen van 2019 tot op 
heden op één plek raadpleegbaar. De Rekenkamer beveelt de raad aan deze aanbevelingen te 
betrekken bij toekomstige mening- en besluitvorming rondom door de Rekenkamer onderzochte of 
vergelijkbare onderwerpen. Wanneer aanbevelingen uit toekomstige Rekenkamerrapporten door de 
raad worden overgenomen, actualiseert de Rekenkamer dit overzicht dat te vinden is op haar 
website.  

Nieuwe onderzoeksonderwerpen 2023-2024: ronde langs de fracties 
De Rekenkamer actualiseert eind dit jaar haar onderzoeksprogramma voor de periode 2023-2024. De 
Rekenkamer ziet input vanuit de raad graag tegemoet en organiseert daarvoor op maandagavond 14 
en 21 november een ronde langs de fracties. Een uitnodiging hiervoor volgt in de loop van oktober.  

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. 
E-mail: 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: Janette Bosma, Elte Hillekens, Maria 
Martinez Doubiani en Mariska Sloot.  
Ambtelijke ondersteuning: dr. Simone Steenbeek, 
secretaris/onderzoeker Rekenkamer Groningen. 
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