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REKENKAMER 

 
 
Nieuwsbrief Rekenkamer september 2020 
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. 
 
Van Rekenkamercommissie naar Rekenkamer 
In de vergadering van 29 januari van dit jaar heeft de raad ingestemd met het voorstel om 
de rekenkamercommissie om te vormen naar een rekenkamer. De nieuwe rekenkamer heeft 
slechts externe leden; de vier raadsleden van de oude rekenkamercommissie zijn 
aangewezen als lid van een klankbordgroep die de nieuwe rekenkamer adviseert, 
bijvoorbeeld bij het opstellen van het onderzoeksprogramma. De nieuwe rekenkamer richt 
zich  op het slagvaardig en onafhankelijk uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek,  om op 
die manier een stevige bijdrage te leveren aan de taken van de raad, passend bij en recht 
doend aan een gemeente met de omvang en betekenis van de gemeente Groningen. De 
lokale rekenkamer wordt door het ministerie van BZK gezien als een onmisbaar en belangrijk 
instrument voor de ondersteuning van de controlerende en kaderstellende rol van de raad. 
Inmiddels heeft de raad ook een nieuw verordening op de rekenkamer vastgesteld en heeft 
de rekenkamer zelf een nieuw reglement van orde en een onderzoeksprotocol vastgesteld. 
U kunt deze vinden op de website: https://gemeenteraad.groningen.nl/Rekenkamer 
 
 
Afronding onderzoek onderhoud Vensterscholen 
Het onderzoek naar het onderhoud van de Vensterscholen is bijna afgerond en zal in de loop 
van september aan de raad worden aangeboden. Het onderwerp voor dit onderzoek is 
vanuit de raad zelf aangedragen, nadat er de afgelopen jaren enkele onverwachte 
tegenvallers aan de raad zijn gepresenteerd ten aanzien van het onderhoud van de 
gemeentelijke gebouwen. De rekenkamer heeft voor de uitvoering van dit onderzoek bureau 
Metafoor Vastgoed in de arm genomen. Als onderdeel van het onderzoek heeft het bureau 
fysiek gekeken naar de staat van onderhoud en met diverse betrokkenen gesproken. Als 
laatste onderdeel van het onderzoek heeft de rekenkamer zoals gebruikelijk een gesprek 
met de verantwoordelijke wethouder over het concept-rapport. Het verslag van dat gesprek 
zal worden opgenomen in het rapport.   
 
Lopend onderzoek naar beschermingsbewind 
Afgelopen voorjaar is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar beschermingsbewind. 
Als onderdeel van een bezuinigingsoperatie en met het doel om klanten een zo passend 
mogelijk aanbod te kunnen doen, heeft de gemeente er voor gekozen om mensen in een 
schuldsituatie zoveel mogelijk zelf te begeleiden en dit niet langer (of in ieder geval veel 
minder) over te laten aan externe bewindvoerders. Nu deze lijn enkele jaren geleden is 
ingezet wil de rekenkamer kijken wat er tot nog toe van de doelstellingen is terecht 
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gekomen. Het onderzoek wordt door de rekenkamer zelf uitgevoerd. Naast 
documentenstudie gaat/is de rekenkamer ook in gesprek met cliënten en met externe 
bureaus die met de gevolgen van dit nieuwe beleid te maken hebben. De verwachting is dat 
dit onderzoek eind dit jaar aan de raad kan worden aangeboden.  
 
Onderzoek naar het verwerven van subsidies van start 
Vlak voor de zomervakantie 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. 
De startbijeenkomst met het onderzoeksbureau BMC en betrokken ambtenaren vanuit de 
eigen gemeente heeft onlangs plaatsgevonden. Onderdeel van het onderzoek is ook hoe 
andere vergelijkbare gemeenten de subsidieverwerving hebben georganiseerd en wat we 
daar als gemeente Groningen van kunnen leren. De verwachting is dat dit onderzoek begin 
volgend jaar kan worden afgerond en aan de raad kan worden aangeboden.  
 
Navolgingsonderzoek WMO   
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 WMO. Beide 
onderzoeken hebben geleid tot vergelijkbare conclusies en aanbevelingen, namelijk dat het 
voor de raad erg moeilijk is op te sturen op dit beleidsveld en dat de wijze van rapporteren 
het er voor de raad niet makkelijker op maakt om dit te kunnen doen. In de discussie over 
het Groninger rapport heeft het college erkend dat het aan de mogelijkheden tot sturing 
door de raad schort, maar dat dit vanaf 2019 een stuk beter zou worden, onder andere door 
het gebruik van nieuwe indicatoren. De rekenkamer wil onderzoeken wat er ondertussen 
met de door de raad overgenomen aanbevelingen is gedaan en hoe de raad 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 waarschijnlijk in de vorm van een 
rekenkamerbrief naar de raad gaan. De planning hiervoor is eind dit jaar.   
  
Tot slot 
Mocht u vragen hebben over de Rekenkamer of mocht u een suggestie hebben voor 
onderzoek door de RK: graag. Via onderstaand telefoonnummer en emailadres zijn we te 
bereiken.   
 
  
 
 
Colofon:  
Dit is een nieuwsbrief van de Rekenkamer gemeente Groningen  
Email: rekenkamercommissie@raad.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 Staijen. Ambtelijke ondersteuning: Peter Kommerij  


