
REKENKAMER

Nieuwsbrief Rekenkamer januari 2021
Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Rekenkamer. Periodiek informeren we de 
raad, het college van B&W en andere belangstellenden over de voortgang van de 
rekenkameronderzoeken en overige activiteiten.

Afronding onderzoek onderhoud Vensterscholen ‘het onderhoud van een concept’
Het onderzoek naar het onderhoud van de Vensterscholen is op 25 november jl. besproken 
door de raad in aanwezigheid van de voorzitter van de Rekenkamer. De conclusie van het 
onderzoek is dat het onderhoud van de vensterscholen goed op orde is, maar dat het 
concept Vensterschool niet voor iedereen duidelijk is en dat dit onderhoud behoeft. In de 
reactie van het college wordt dit beeld bevestigd. Het college wijst er ook op dat de 
gemeente in sommige opzichten niets te zeggen heeft over het onderhoud van de gebouwen 
wanneer deze in eigendom zijn van de schoolbesturen. De Rekenkamer erkent dat, maar 
wanneer daardoor bepaalde beleidsdoelen van de gemeente niet gehaald worden, dan zal 
de gemeente toch actie moeten ondernemen. Bovendien worden gebouwen teruggegeven 
aan de gemeente wanneer deze hun schoolfunctie verliezen. Ook dan heeft de gemeente er 
belang bij dat de school al die tijd goed onderhouden is. Het onderzoeksrapport vindt u hier. 

Onderzoek naar beschermingsbewind in afrondende fase
Het lopende onderzoek naar beschermingsbewind, dat wordt uitgevoerd door de 
Rekenkamer zelf, is in een afrondende fase. Als onderdeel van een bezuinigingsoperatie en 
met het doel om klanten een zo passend mogelijk aanbod te kunnen doen, heeft de 
gemeente er in 2018 voor gekozen om mensen die beschermingsbewind nodig hebben 
zoveel mogelijk zelf te begeleiden en dit niet langer (of in ieder geval veel minder) over te 
laten aan externe bewindvoerders. De Rekenkamer onderzoekt wat er tot nog toe van deze 
doelstellingen is terecht gekomen en streeft ernaar het eindrapport in februari aan de raad 
te kunnen aanbieden. 

Onderzoek naar het verwerven van subsidies bijna gereed
Vlak voor de zomer vorig jaar heeft de Rekenkamer een bureau geselecteerd voor de 
uitvoering van een onderzoek naar het verwerven van subsidies. De vraag bij dat onderzoek 
is hoe succesvol de gemeente is bij het binnenhalen van Rijks- en Europese subsidies, hoe dit 
binnen de gemeentelijke organisatie is belegd en hoe de raad hierover wordt geïnformeerd. 
Onderdeel van het onderzoek is hoe andere vergelijkbare gemeenten de subsidieverwerving 
hebben georganiseerd en wat we daar als gemeente Groningen van kunnen leren. 
Onderzoeksbureau BMC voert dit onderzoek voor de Rekenkamer uit en heeft inmiddels met 
diverse ambtenaren en externen gesproken. Deze maand zal het rapport voor ambtelijk 
wederhoor worden aangeboden en naar verwachting in februari, na het gesprek met de 
wethouder (bestuurlijk wederhoor), zal de raad het rapport ontvangen.   
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Navolgingsonderzoek WMO in afronding 
Ruim twee jaar geleden heeft de Rekenkamercommissie van Groningen onderzoek gedaan 
naar de WMO, onder de titel Sturing op de WMO, ligt het schip op koers? Ook de 
Rekenkamer van Haren heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan naar de 
informatievoorziening over de WMO aan de raad. Beide onderzoeken hebben geleid tot 
vergelijkbare conclusies en aanbevelingen, namelijk dat het voor de raad erg moeilijk is om 
te sturen op dit beleidsveld en dat de wijze van rapporteren het niet makkelijker maakt om 
dit goed te kunnen doen. De Rekenkamer heeft de afgelopen tijd in het kader van een 
zogenaamd navolgingsonderzoek gekeken wat er inmiddels met de door de raad 
overgenomen aanbevelingen is gedaan en hoe de raad tegenwoordig in staat wordt gesteld 
om beter te kunnen sturen op dit belangrijke beleidsterrein. Omdat het hier om een 
navolgingsonderzoek gaat, zal de rapportage aan de raad in de vorm van een 
rekenkamerbrief naar de raad gaan. De planning hiervoor is volgende maand.  

Onderzoek Ring Zuid, mogelijke samenwerking met de Noordelijke Rekenkamer
De Noordelijke Rekenkamer heeft het voornemen om onderzoek te doen naar de wijze 
waarop Provinciale Staten zijn geïnformeerd over de keuzes en ontwikkelingen rond het 
project Ring Zuid. Omdat dit onderwerp ook voor de raad belangrijk is, heeft de Rekenkamer 
besloten (nadat we daar voor gepolst zijn), om bij dit onderzoek  aan te sluiten. Hoe een en 
ander er uit gaat zien is nog onderwerp van gesprek. Voorlopig ziet het ernaar uit dat het 
onderzoek in mei van start gaat, in afwachting van andere, nog lopende onderzoeken. We 
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Nieuw onderzoeksprogramma 2021 - 2022
De Rekenkamer heeft een start gemaakt met het nieuwe onderzoeksprogramma voor 2021 
en 2022. Vanuit de leden en adviseurs is inmiddels een aantal onderwerpen aangedragen en 
het is de bedoeling om dit voorjaar met de fracties contact op te nemen en hen om input te 
vragen. Ook de inwoners van de gemeente zullen worden benaderd via een oproep in de 
krant, via de website en social media. Input vanuit de raad zien we graag tegemoet. Tegen 
de tijd dat de bovengenoemde onderwerpen zijn afgerond of nog lopen, zal het 
onderzoeksprogramma klaar zijn en kan de Rekenkamer van start met nieuwe onderwerpen. 

Tot slot
Mocht u vragen hebben over de Rekenkamer of mocht u een suggestie hebben voor 
onderzoek door de Rekenkamer: graag. Via onderstaand telefoonnummer en emailadres zijn 
we te bereiken.  

 

Colofon: 
Dit is een nieuwsbrief van de Rekenkamer gemeente Groningen 
Email: peter.kommerij@groningen.nl 
Telefoon: 050 – 367 7727
De Rekenkamer bestaat uit de leden Hans van Mossevelde, Hans Kastermans 
en voorzitter Han Warmelink. Door de raad zijn er vier raadsleden als 
adviseur benoemd, te weten: Geeske de Vries, Els van der Weele, Martijn 
van der Glas en René Stayen. Ambtelijke ondersteuning: Peter Kommerij 
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