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1. Voorstel 
1. Kennis te nemen van het rapport over een Quick Scan onderzoek naar de communicatie 

van de gemeenteraad door de rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin 
opgenomen conclusies en bevindingen. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 
3. De voorgestelde acties in het rapport als gemeenteraad op te pakken en de griffie te 

verzoeken het proces en de bijbehorende acties te faciliteren. 

 

2. Inleiding/publiekssamenvatting 

De Rekenkamercommissie (RKC) Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – een 

Quick Scan uitgevoerd naar de communicatie van de gemeenteraad. In deze rapportage ontvangt u 

de uitkomsten van de Quick Scan. 

 

3. RKC Quick Scan onderzoek naar de communicatie van de gemeenteraad 
De rekenkamercommissie heeft een Quick scan onderzoek uitgevoerd naar de communicatie van de 

gemeenteraad met als hoofdvraag: 

Hoe kan de communicatie van de gemeenteraad als geheel – naar buiten toe - beoordeeld 

worden? 

 

4. Toelichting op het onderzoek 

De RKC heeft daartoe de aanwezige relevante beleidsdocumenten opgevraagd en bestudeerd. 

Verder heeft de rekenkamercommissie een vragenlijst met dertien vragen verspreid onder 

medewerkers die werkzaamheden verrichten voor de gemeenteraad en aan alle raadsleden. Op 

deze vragen is door medewerkers en raadsleden van Midden-Groningen gereageerd. Vervolgens 

heeft de RKC een rapport met bevindingen opgesteld. Het rapport met bevindingen is vervolgens 

aan de auditcommissie en de griffier voorgelegd voor een bestuurlijke/ambtelijke reactie, deze is 

integraal in het rapport opgenomen. 
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5. Bevindingen en aanbevelingen 
In het rapport wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van het onderzoek en het 
rapport. Daarnaast worden hierin de belangrijkste bevindingen vermeld met daarbij de 
aanbevelingen van de RKC aan de raad. De raad wordt voorgesteld: 

• In te stemmen met de aanbevelingen  

• De voorgestelde acties in het rapport als gemeenteraad op te pakken en de griffie te 
verzoeken het proces en de bijbehorende acties te faciliteren. 

Graag verwijs ik u hierbij naar het bijgevoegde rapport van de RKC. 

 

6. Communicatie 

Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

 

 

 

 

De raadsvoorzitter, 

A. Hoogendoorn 

 

 

De griffier, 

F.M. Bouwman 

 

 

Bijlagen: 

• Rapport Quick scan onderzoek naar de communicatie van de gemeenteraad Midden-

Groningen 
 

 

 

 


