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1. Inleiding 
Hierbij biedt de Rekenkamer u het jaarverslag over 2022 aan. Er zijn in 2022 door de 

Rekenkamer meerdere (nieuwe) onderzoeken opgepakt.  

 

Lopende onderzoeken 2022 

Op 8 februari 2022 heeft de Rekenkamer de groslijst voor de onderzoekskalender 2022 

besproken met de Auditcommissie. De Rekenkamer heeft daarna de onderzoekskalender 

aangescherpt en op 17 februari definitief vastgesteld. In 2022 is er onderzoek gedaan naar de 

volgende onderwerpen: 

- Duurzaamheid 

- Jeugdzorg 

- Civiele kunstwerken 

- Ouderenbeleid 

- Inkoop jeugdhulp 

- Bedrijventerreinen 

Verder heeft de Rekenkamer twee keer een nieuwsbrief aan de raad uitgebracht waarin de 

raad is geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. Ook is de Rekenkamer 

enkele keren aangeschoven bij de Auditcommissie. 

 

2. Onderzoeken in 2022 

2a.  Onderzoek duurzaamheid 

In afstemming met de Auditcommissie is het onderwerp duurzaamheid geselecteerd voor een 

quickscan-onderzoek. Voor het rapport naar de gemeenteraad is gestuurd heeft er een 

ambtelijke feitenverificatie plaatsgevonden op de concept-rapportage. Daarnaast heeft het 

college de gelegenheid gekregen om schriftelijk opmerkingen aan te bieden bij de 

Rekenkamer. 

 

Doel van het onderzoek 

De Rekenkamer wilde met dit onderzoek inzicht krijgen in hoe duurzaam het beleid van de 

gemeente en de uitvoering van dit beleid zijn. 

 

Centrale onderzoeksvragen 

1. In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en 

doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig? 

2. Welk beleid heeft de gemeente Midden-Groningen ten aanzien van duurzaamheid, 

zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten? 

3. In hoeverre is er uitvoering gegeven aan de ambities en zijn deze behaald? 

4. In hoeverre is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente toekomstbestendig en waar 

liggen de mogelijkheden voor verbetering? 

5. Welke formatie en budgetten zijn beschikbaar en zijn deze voldoende? 
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Conclusies 

- Op het gebied van duurzame gemeentelijke organisatie, duurzame energievoorziening 

en duurzaam wonen zijn voldoende meetbare doelen geformuleerd. Dat geldt niet 

voor duurzaam ondernemen en circulaire economie, duurzaam landschap en klimaat 

en duurzame samenleving. 

- Op alle thema’s loopt het proces van planvorming, behalve op duurzaam ondernemen 

en circulaire economie. 

- Op vrijwel geen enkel thema zijn in 2021 concrete resultaten te noemen. 

- De meeste meetbare doelen lijken haalbaar, met uitzondering van duurzaam wonen. 

- De beschikbare formatie en de budgetten waren de afgelopen jaren voldoende om 

voortgang te houden op het gebied van duurzaamheid. De ambtelijke capaciteit draait 

echter voor een relatief groot deel op incidenteel geld. Dit incidentele geld is voor 

2022 minder dan in de periode 2018-2021. En voor 2023 is er momenteel nog geen 

zicht op incidenteel geld. 

- De gemeenteraad is vooral op de hoogte gehouden van de voortgang via de reguliere 

plannings- en controlecyclus. Daarnaast zijn enkele brieven aan de raad gestuurd. 

Daarbij is niet aan alle thema’s aandacht besteed. 

 

Aanbevelingen 

- Vraag aan het college om meetbare doelen voor duurzaam ondernemen en circulaire 

economie, duurzaam landschap en klimaat en duurzame samenleving. 

- Vraag het college om planvorming op het gebied van duurzaam ondernemen en 

circulaire economie. 

- Vraag het college om meer informatie over de haalbaarheid van de doelen m.b.t. 

duurzaam wonen. 

- Vraag het college om meer duidelijkheid m.b.t. de beschikbare middelen voor de 

duurzame thema’s in de komende jaren. 

- Vraag het college om over alle duurzame thema’s te rapporteren in de plannings- en 

controlecyclus, zodat de raad de voortgang beter kan volgen. 

 

Bespreking in de raad 

Het rapport met conclusies en aanbevelingen is op 17 februari 2022 gepresenteerd aan de 

raadscommissie en op 3 maart 2022 besproken en vastgesteld in de raadsvergadering. De 

aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen door de raad. Daarnaast heeft de raad met 

een amendement besloten om het college concreet te vragen om: 

- Op korte termijn invulling te geven aan het reeds in 2019 en 2020 vastgestelde beleid 

aangaande duurzaamheid en het zijn van een duurzame organisatie. 

- In de voorjaarsnota een voorstel te doen hoe we richting 2023 budget kunnen 

opnemen om de uitvoeringsagenda te versnellen. 

- Haar voorbeeldfunctie waar te maken door bij iedere inkoop duurzaamheid zichtbaar 

mee te wegen. 
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2b.  Onderzoek jeugdzorg 

De Rekenkamer heeft – in overleg met de Auditcommissie – een quickscan-onderzoek 

uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van jeugdzorg. Het college van B&W heeft 

een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven. 

 

Doel van het onderzoek 

De Rekenkamer wilde met dit onderzoek duidelijk krijgen welke resultaten er zijn geboekt op 

het vlak van jeugdzorg ten opzichte van de doelstellingen die in de programmabegroting zijn 

vastgesteld. 

 

Onderzoeksvragen 

- Blijkt uit de begrotingen van 2020, 2021 en 2022 een gestructureerde sturing op de 

jeugdzorg? 

- Heeft de raad een concrete strategische doelstelling t.a.v. jeugdzorg vastgesteld? 

- Welke beleidsdoelen jeugdzorg zijn opgenomen in de begrotingen 2020, 2021 en 

2022? 

- Blijkt uit de beleidsdoelen in de begrotingen van 2020, 2021 en 2022 een bestendige 

beleidslijn? 

- Zijn de beleidsdoelen voorzien van meetbare doelstellingen? 

- Wordt in de jaarverantwoording (over 2020) een consequente verantwoording 

gegeven? 

 

Conclusie 

- In de gemeente Midden-Groningen lijkt geen sprake te zijn van een gestructureerde 

sturing op de jeugdzorg. 

 

Aanbevelingen 

- Bepaal als raad het concrete strategische doel dat de raad met jeugdzorg over vier jaar 

wil realiseren. 

- Kies een consequente beleidslijn en focus op een beperkt aantal doelen. 

- Vraag het college om over de voortgang te rapporteren. 

- Maak van jeugdzorg een apart programma in de begroting. 

 

Bespreking in de raad 

Het rapport met conclusies en aanbevelingen is op 16 juni 2022 besproken in de 

raadscommissie en op 30 juni besproken en vastgesteld in de raadsvergadering. De raad heeft 

de eerste drie aanbevelingen overgenomen. De behandeling in de commissie en de raad heeft 

er echter niet toe geleid om van jeugdzorg, zoals door de Rekenkamer in overweging 

gegeven, een apart programma in de begroting te maken. 
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2c.  Onderzoek beheer civiele kunstwerken 

Midden-Groningen heeft een groot areaal aan civiele kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) 

in beheer. Wat is het beleid t.a.v. het beheer, onderhoud, vervanging en nieuwbouw van 

civiele kunstwerken en is dit beleid toekomstbestendig? Op basis van het vooronderzoek door 

de Rekenkamer wordt nu verdiepend onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Twynstra 

Gudde. De uitkomsten zullen naar verwachting in het tweede kwartaal 2023 worden 

aangeboden aan de raad. 

 

2d. Onderzoek ouderenbeleid 

De groep oudere inwoners neemt toe en vormt in toenemende mate een belangrijk aandeel 

van de inwoners van Midden-Groningen. De raad heeft begin 2021 de beleidsnota 

ouderenbeleid vastgesteld. In de beleidsnota zijn concrete beleidsdoelen en acties 

geformuleerd. De Rekenkamer voert onderzoek uit naar de stand van zaken m.b.t. 

beleidsvoornemens. Op basis van het vooronderzoek door de Rekenkamer wordt nu 

verdiepend onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. De uitkomsten zullen naar 

verwachting in het tweede kwartaal 2023 worden aangeboden aan de raad. 

 

2e.  Gezamenlijk onderzoek inkoop jeugdhulp 

De Rekenkamer Midden-Groningen neemt actief deel aan een zogenaamd ‘doe-mee 

onderzoek’. Een doe-mee onderzoek is een onderzoek waarbij verschillende rekenkamers 

gezamenlijk een rekenkameronderzoek uitvoeren. In dit onderzoek voeren de rekenkamers 

van Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Westerkwartier, Groningen, Stadskanaal en Midden-

Groningen een gezamenlijk rekenkameronderzoek uit. Hierbij wordt onderzoek uitgevoerd 

naar de inkoop van jeugdhulp via de RIGG, waarbij genoemde gemeentes de inkoop 

gezamenlijk uitvoeren. 

De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre sluit de inkoop van jeugdhulp door de RIGG aan bij 

de behoeften van de betrokken Groningse gemeenten en op welke wijze is deze aansluiting 

van vraag en aanbod te verbeteren? 

Dit is de eerste keer dat de rekenkamer Midden-Groningen deelneemt aan een doe-mee 

onderzoek. Doorlooptijd, afstemming communicatie en coördinatie vragen meer inspanning. 

Daar tegenover staat – naar wij hopen – een mooie vergelijking tussen gemeenten. De 

uitkomsten van het onderzoek worden medio 2023 verwacht.   

 

2f.  Onderzoek bedrijventerreinen 

De Rekenkamer is in het voorjaar een onderzoek gestart naar bedrijventerreinen.  De 

aanleiding voor het onderzoek is als volgt. Bedrijven zijn belangrijk voor de economische 

ontwikkeling van een gebied en zijn door het aanbod van banen interessant voor de inwoners. 

Midden-Groningen biedt op vijftien locaties in de gemeente bedrijfsterreinen aan waarvan 

inmiddels minder dan de helft nog over vrije kavels beschikt. Dit zijn de terreinen die langs 

de A7 gesitueerd zijn. De Rekenkamer vraagt zich af of het actuele aanbod van 
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bedrijvenlocaties in de gemeente voldoende is om de gewenste economische groei te kunnen 

realiseren. De onderzoeksvraag is: Wat is de ambitie/het beleid ten aanzien van 

bedrijventerreinen en in hoeverre komt het aanbod van Midden-Groningen tegemoet om dat 

beleid te kunnen realiseren? 

 

In april 2022 is de Rekenkamer met een vooronderzoek gestart met 8 deelvragen. Daarvoor 

zijn circa 20 documenten geïnventariseerd en zijn enkele verkennende gesprekken gevoerd 

met betrokken ambtenaren. Uit het vooronderzoek bleek dat er maar in beperkte mate sprake 

was van beleid ten aanzien van bedrijventerreinen, daarop is de onderzoeksvraag als volgt 

bijgesteld: Op welke wijze kan een bedrijventerreinenvisie een bijdrage leveren aan de 

economische ontwikkeling en maatschappelijke opgaven in Midden-Groningen? Daarbij zijn 

diverse deelvragen geformuleerd. Ondertussen was blijkbaar het inzicht gekomen dat het 

opstellen van een bedrijventerreinenvisie wenselijk was.  

 

Begin december 2022 heeft het college een opdrachtomschrijving voor het opstellen van een 

bedrijventerreinenvisie vastgesteld. De Rekenkamer heeft deze mogen inzien. Deze komt in 

grote lijnen tegemoet aan de hoofd- en deelvragen die de Rekenkamer in een eerder stadium 

had geformuleerd. Daarom heeft de Rekenkamer besloten het onderzoek in dit stadium te 

parkeren. We zullen het proces van de totstandkoming van de bedrijventerreinenvisie 

volgen en de visie toetsen op onze onderzoeksvragen. Daar komen wij dan op terug.   

 

3. Uitwerking advies armoedebeleid door raad 
In april 2021 is het rapport van de toenmalige Rekenkamercommissie over het armoedebeleid 

besproken in de gemeenteraad. In het rapport stond een aantal aanbevelingen, zoals het 

benoemen van een aantal indicatoren om de effecten van het beleid beter te kunnen 

monitoren. De werkgroep Sociaal Domein en de Auditcommissie zijn vervolgens met een 

amendement door de raad gevraagd om een nadere invulling te geven aan deze 

aanbevelingen. Op 3 maart 2022 is het initiatiefvoorstel van de werkgroep over de uitwerking 

van het amendement vastgesteld in de raad. Er is besloten om zeven indicatoren op het 

armoedebeleid op te nemen in de P&C cyclus. Daarnaast is besloten de toekomstige raad te 

adviseren om na de verkiezingen, in samenspraak met het college, de aanbevelingen uit het 

rekenkamerrapport verder op te pakken. 

 

4. Nationaal Programma Groningen 
Bij de bespreking van de onderzoekskalender rekenkamer 2021 werd door de 

Auditcommissie geopperd om onderzoek uit te voeren naar het Nationaal Programma 

Groningen. Daarbij zou kunnen worden gekeken naar de opbrengsten van het NPG. In 2021 

werd duidelijk dat o.a. door het Sociaal Planbureau Groningen een structurele monitoring op 

het Nationaal Programma Groningen wordt uitgevoerd, te beginnen met een nulmeting. In de 

structurele monitoring wordt o.a. gekeken naar de ontwikkeling van de brede welvaart. Om 

die reden is het niet zinvol dat de rekenkamer Midden-Groningen hier ook onderzoek naar 

uitvoert. Daarom hebben wij onderzoek naar dit onderwerp geparkeerd.  
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5. Samenstelling en budget/uitgaven Rekenkamer 

De Rekenkamer bestond in 2022 uit de volgende externe leden: de heer Marcel Poorthuis 

(voorzitter), de heer Menno Visser (lid) en mevrouw Marjolein Zwerver (lid). De 

Rekenkamer werd vanuit de griffie ondersteund door mevrouw Yvon Goedhart als ambtelijk 

secretaris. 

 

Besteding budget 2022 

Vergoedingen leden Rekenkamer (inclusief 

eigen uitgevoerde onderzoeksinzet) 

€26.377,26 

Interne verrekening inzet ambtelijk 

secretaris vanuit griffie naar Rekenkamer 

€15.631,97 

Contributie NVRR €645,00 

Inzet externe onderzoeksbureaus RK-

onderzoeken 

€23.899,21 

Overige goederen en diensten €82,53 

  

Totaal €66.635,97 

 

Het beschikbare budget voor 2022 was €78.417,00, waarmee de uitgaven binnen het budget 

blijven. De onderbesteding over 2022 is ontstaan als gevolg van de wisseling van 

onderzoeksleider voor het onderzoek naar bedrijventerreinen. Hierdoor verschuift een deel 

van de onderzoekskosten van 2022 naar 2023. Gedurende het onderzoek bleek de 

onderzoeksleider vanuit de hoofdfunctie te dicht bij het onderzoeksontwerp te komen. Om 

onafhankelijkheid te waarborgen is de onderzoeksleider gewisseld.  

 

6. Wet versterking decentrale rekenkamers 
De Wet versterking decentrale rekenkamers aangenomen door de Tweede Kamer, en eind 

september 2022 ook door de Eerste Kamer. Deze wet regelt o.a. dat rekenkamers alleen nog 

maar mogen bestaan uit externe leden, met andere woorden: leden van de gemeenteraad 

mogen geen lid meer zijn van een rekenkamer. Sinds 1 januari 2022 heeft Midden-Groningen 

reeds een rekenkamer ingesteld die geheel in lijn is met deze wetgeving. Voor Midden-

Groningen heeft deze wetwijziging dus geen gevolgen. 

 

7. Personele wisselingen 
Per 1 januari 2022 zijn wij een Rekenkamer geworden in plaats van een 

Rekenkamercommissie en zijn de voorzitter en leden voor een periode van zes jaar benoemd. 

Dhr. Afman is vertrokken als lid en mw. Marjolein Zwerver is de Rekenkamer komen 

versterken als lid. Daarnaast heeft mw. Yvon Goedhart per 1 januari 2023 haar taken als 

ambtelijk secretaris overgedragen aan dhr. Jesper Stap. De leden van de Rekenkamer kijken 

met genoegen terug op de professionele en constructieve samenwerking met zowel mw. 

Goedhart als dhr. Afman. 


