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1. Inleiding 
 

Hierbij biedt de Rekenkamercommissie (RKC) u het jaarverslag over 2020 aan.  

Er zijn in 2020 door de RKC meerdere nieuwe onderzoeken opgepakt. Daarnaast is een tweetal 

onderzoeken in 2019 afgerond maar in 2020 in de raad(scommissie) besproken.  

 

Lopende onderzoeken 2020 

Naar aanleiding van de uitgevoerde zelfevaluatie Rekenkamercommissie in 2019 is met de 

Auditcommissie afgesproken om ingaande 2020 te werken met een jaarlijkse onderzoeksagenda.  

Op 28 januari 2020 is, in samenspraak met de Auditcommissie, de onderzoeksagenda 2020 

vastgesteld. Ondanks de coronacrisis en de belemmeringen die dit meebrengt om onderzoeken uit 

te voeren zijn wij er toch in geslaagd dit jaar al een aantal onderzoeken op te starten en af te 

ronden. In 2020 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek uitgevoerd naar de volgende 

onderwerpen: 

• Hoe kan het armoedebeleid worden beoordeeld (uitgebreid onderzoek) 

• Hoe staat het met de jeugdzorg in Midden-Groningen (klein onderzoek) 

• Hoe is de communicatie van de raad naar Midden-Groningen georganiseerd (klein 

onderzoek) 

• Opvolgingsonderzoek naar aanleiding van eerder uitgevoerd onderzoek, in dit geval het 

gemeentelijk vastgoedbeleid. 

 

Verder zijn er in 2019 twee quickscan onderzoeken uitgevoerd die in 2020 in de raad zijn 

besproken. 

 

Quick scan OZB 

Het onderzoek naar de kwaliteit van de processen Onroerendzaakbelasting is met de vaststelling 

van de aanbevelingen in de raad van 27 februari 2020 afgerond.  

 

Quick scan GRP 

Het onderzoek naar de mate van kostendekkendheid tarieven Gemeentelijk rioleringsplan en de 

toereikendheid van de voorziening GRP is met de vaststelling van de aanbevelingen in de raad van 

27 februari 2020 afgerond.  

 

Verder heeft de RKC twee keer een nieuwsbrief aan de raad uitgebracht waarin de raad is 

geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. 

Voorts heeft de RKC in het najaar een opvolging van de eerdere zelfevaluatie gehouden, dit is 

besproken met de auditcommissie. Dit ging om de opvolging van de acties uit de zelfevaluatie de 

die RKC in het najaar van 2019 heeft uitgevoerd.  

De conclusie hiervan was dat alle acties waar mogelijk zijn opgepakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Onderzoeken in 2020 
 

2a.   Quick scan OZB 
 

In januari 2020 heeft de RKC het rapport van het quick scan onderzoek naar de kwaliteit van de 

processen Onroerendzaakbelasting aan de raad aangeboden. 

De centrale onderzoeksvraag daarbij luidde: 

Hoe kan de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ worden beoordeeld? 

 

De RKC heeft de volgende conclusie  getrokken: 

Kort gezegd is de conclusie dat de basis van het proces van uitvoering van de Wet WOZ goed op 

orde is. De acties uit het verbeterplan, de sturing van het cluster en de invoering van het nieuwe 

software systeem vormen voldoende waarborg dat Midden-Groningen over één tot twee jaar de 

score “goed” zal ontvangen van de Waarderingskamer. De omvang van de cluster WOZ is met 3 

fte’s niet erg robuust en brengt de nodige kwetsbaarheid met zich in geval van personeelsverloop 

of uitval.  

 

Op basis van het onderzoek heeft de raad in februari 2020 de volgende aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie overgenomen: 

• Neem in de begroting / jaarrekening kwaliteitsparameters op om de uitvoering van de Wet 

WOZ in te toekomst te kunnen blijven sturen / volgen (bijvoorbeeld: gewenst 

kwaliteitsoordeel Waarderingskamer, streefgetal aantal bezwaren, afhandeltermijn 

bezwaren); 

• Doe een poging om de informatiefolder WOZ op taalniveau B1 te schrijven; 

• Wij adviseren de raad - om het college te verzoeken - de raad over een jaar te informeren 

over de voortgang van het verbeterplan n.a.v. de aanbevelingen van de Waarderingskamer 

en de voortgang invoering taxaties volgens NGO; 

• Tijdens het interview hebben wij ook gesproken over de wenselijkheid om te komen tot 

regionale samenwerking m.b.t. de uitvoering WOZ. Daartoe bestaat nu nog geen ambitie. 

Hoewel daar nu nog niet direct een aanleiding toe is, is dit wellicht een vraag waarover de 

raad een keer zijn gedachten kan laten gaan.  

• Het streven is om van kwaliteitsoordeel “voldoende” te groeien naar kwaliteitsoordeel 

“goed”. Het is wenselijk om te streven naar een hoger kwaliteitsniveau. De 

veronderstelling is dat dit “budgetneutraal” kan, dat is echter niet onderbouwd. De raad 

kan overwegen om – in algemene zin – nog eens te laten kijken naar kwaliteitsniveaus van 

dienstverlening in relatie tot de kosten.  

 

 

 

2b.  Quick scan GRP 
 

In januari 2020 heeft de RKC het rapport van het quick scan onderzoek naar de kostendekkendheid 

van de rioolheffing aan de raad aangeboden. 

De centrale onderzoeksvraag daarbij luidde: 

Is het tarief van de rioolheffing in toereikende mate kostendekkend? 

 

De RKC heeft de volgende conclusies getrokken: 

Op basis van ons onderzoek komen wij tot de volgende conclusies: 

• Er is sprake van een kostendekkend tarief voor de rioolheffing; 



• De voorziening is toereikend om tot en met 2023 het tarief gelijk te kunnen houden op 

€190,-.  Op basis van theoretische afschrijftermijnen zal de rioolheffing in de periode 2023 

- 2031 stijgen van € 190 naar ongeveer € 300 per aansluiting. 

 

Op basis van het onderzoek heeft de raad in februari 2020 de volgende aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie overgenomen: 

1. Investeer in gedragsbeïnvloeding van burgers en bedrijven zodat het riool minder wordt 

belast, waardoor minder kosten worden gemaakt;   

2. Maak bij de prioriteitstelling voor onderhoud en vervanging onderscheid tussen gebieden 

bijvoorbeeld: ‘stedelijk’ gebied, bedrijventerreinen, dorpen en buitengebied;  

3. Risico gestuurd beheer: in het afvalwaterbeleidsplan is (impliciet) gekozen voor 20% 

verlaging van de investeringen ten opzichte van de theoretische vervanging. Dat terwijl uit 

de praktijk blijkt dat ook gekozen zou kunnen worden voor een verlaging tot 35%. Echter, 

hoe hoger de verlaging, des te meer risico er is dat de investeringen in werkelijkheid toch 

de geraamde bedragen overschrijden. Dit is echter wel een ‘knop’ waar de gemeente aan 

kan draaien. 

 

 

2c. Grootschalig onderzoek armoedebeleid   

 

In afstemming met de auditcommissie 28 januari 2020 is het onderwerp armoedebeleid 

geselecteerd voor een uitgebreid onderzoek. 

 

Doel van het onderzoek 

De RKC wil met dit onderzoek nagaan in hoeverre de gemeente de gebruikte of beschikbare 

beleidsinstrumenten inzet voor bestrijding van armoede en of deze instrumenten een maximale 

bijdrage leveren aan het bereiken van de gestelde beleidsdoelen. 

 

De centrale onderzoeksvragen daarbij luiden: 

1. Voldoet het armoedebeleid aan de formele en juridische eisen en is de besluitvorming 

hierover transparant? 

2. Hoed stuurt de gemeente erop, zodat de instrumentenmix armoedebeleid maximaal 

bijdraagt aan de gestelde beleidsdoelen van de gemeente Midden-Groningen? 

3. In hoeverre en op welke wijze stuurt de gemeente erop, dat de beschikbaar gestelde 

middelen voor armoedebestrijding zo doelmatig mogelijk worden ingezet?  

 

Vervolg onderzoek armoedebeleid 

Het armoedebeleid wordt met ondersteuning van een extern bureau onderzocht, het bureau heeft 

het onderzoek bijna afgerond. Vervolgens zal het rapport voor een bestuurlijke reactie worden 

aangeboden bij het college. De Rekenkamercommissie verwacht het rapport met conclusies en 

aanbevelingen (inclusief de bestuurlijke reactie van het college) in het 1e kwartaal van 2021 ter 

bespreking aan te bieden bij de gemeenteraad.  

 

Landelijk onderzoek budget rekenkamers 
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken voert Berenschot landelijk onderzoek uit 

naar de vraag wat een goede onderbouwing is op basis waarvan een gemeenteraad kan komen tot 

een adequaat budget voor de rekenkamer. Vanuit de Auditcommissie, griffie en rekenkamer heeft 

Midden-Groningen deelgenomen aan een digitale werksessie. Zodra de landelijke uitkomsten 

bekend zijn worden die beschikbaar gesteld aan de raad. 

 



• Quick scan onderzoek jeugdzorg 
Het onderzoek jeugdzorg richt zich op de vraag welke resultaten zijn geboekt ten opzichte van de 

doelstellingen die in de programmabegroting 2020 zijn vastgesteld. Wij hebben uitvoerige 

informatie over de voortgang ontvangen, die leggen wij nu naast de doelstellingen. 

 

• Opvolgingsonderzoek rekenkameronderzoek vastgoed 2018 
De RKC voert een opvolgingsonderzoek uit hoe de aanbevelingen n.a.v. het onderzoek vastgoed 

(vastgesteld door de Raad) zijn opgevolgd. Op onze uitvraag hebben wij onlangs een reactie van 

het college ontvangen, deze reactie analyseren wij nu en voorzien deze van een conclusie. 

Dit rapport wordt aangeboden ter bespreking in de raad(scommissie) in maart.  

 

 
4. Evaluatie gemeentelijke rekenkamerfunctie 
 

In oktober 2019 heeft een evaluatie van de huidige rekenkamerfunctie plaatsgevonden. De 

Rekenkamercommissie heeft hiervoor een zelfevaluatie uitgevoerd op basis van het model van de 

Nederlands Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

Op basis hiervan heeft de auditcommissie de raad geadviseerd om per 1 januari 2020 gedurende 2 

jaar door te gaan met de RKC in de huidige vorm en de huidige RKC leden nogmaals te benoemen 

voor 2 jaar tot 1 januari 2022. Deze herbenoeming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering 

van 19 december 2019. In 2021 zal de RKC opnieuw worden geëvalueerd in relatie tot de 

doorontwikkeling van de rol van de auditcommissie en zal per 1 januari 2022 de definitieve 

rekenkamerfunctie worden vormgegeven. Hierbij zal ook de verordening tegen het licht worden 

gehouden en opnieuw worden vastgesteld.  
 

5. Samenstelling en budget/uitgaven RKC 
 

De Rekenkamercommissie bestond in 2020 uit de volgende externe leden: de heer Marcel Poorthuis 

(voorzitter), de heer Rom Afman (lid) en de heer Menno Visser (lid). De RKC werd vanuit de griffie 

ondersteund door ambtelijk secretaris mevrouw Yvon Goedhart. 

 

Onderzoek dienstverlening extern bureau € 23.520,- 

Vergoedingen RKC externe VZ en leden € 24.860,70 

Vergoedingen (interne verrekening) ambtelijk secretaris € 11.687,- 

Contributie NVRR € 620,- 

  

Totaal € 60.687,70 

 

 

Het beschikbare jaarlijkse RKC  budget is € 62.000,-. De uitgaven van de RKC blijven in 2020 binnen 

budget. In het evaluatiegesprek met de auditcommissie eind is aangegeven dat het budget in 2019 

niet toereikend was. Jaarlijks wordt er één grootschalig onderzoek uitgevoerd en de kosten 

daarvan bedragen voor een kwalitatief goed onderzoeksbureau minimaal € 20.000,-. De overige 

kosten zijn veelal vaste lasten en zijn niet beïnvloedbaar. 

Ten aanzien van het budget is voor 2020 en verder een structurele oplossing gevonden. De leden 

van de rekenkamercommissie voeren een aantal werkzaamheden in eigen beheer uit, hierdoor kan 

de inzet van de ambtelijk secretaris met 4 uur per week worden teruggebracht, waardoor binnen 

het budgettaire kader kan worden gewerkt.  

 


