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1. Inleiding 
 

Hierbij biedt de Rekenkamercommissie (RKC) u het jaarverslag over 2021 aan.  

Er zijn in 2021 door de RKC meerdere (nieuwe) onderzoeken opgepakt.  

 

Lopende onderzoeken 2021 

Sinds 2020 wordt gewerkt met een jaarlijkse onderzoeksagenda.  

Op 8 december 2020 heeft de RKC de groslijst voor de onderzoekskalender 2021 besproken met de 

Auditcommissie. De RKC heeft daarna de onderzoekskalender 2021 vastgesteld, waarbij de RKC het 

Advies van de Auditcommissie volledig heeft overgenomen. Ondanks de coronacrisis en de 

belemmeringen die dit meebrengt om onderzoeken uit te voeren zijn wij er toch in geslaagd dit 

jaar een aantal onderzoeken op te starten en af te ronden. Sommige onderzoeken zijn al in 2020 

gestart maar zijn in 2021 verder uitgerold en besproken. In 2021 heeft de Rekenkamercommissie 

onderzoek uitgevoerd naar de volgende onderwerpen: 

• Hoe kan het armoedebeleid worden beoordeeld (uitgebreid onderzoek) 

• Opvolgingsonderzoek naar het eerder uitgevoerde onderzoek gemeentelijk vastgoedbeleid 

• Quick scan onderzoek: Klaar voor de Omgevingswet 

• Quick scan onderzoek duurzaamheid  

• Quick scan: Hoe staat het met de jeugdzorg in Midden-Groningen 

• Quick scan onderzoek NPG middelen 

 

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

geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. Ook is de RKC enkele keren aangeschoven 

bij de auditcommissie. 

De Rekenkamercommissie heeft eind 2019 een (zelf)evaluatie uitgevoerd, de bevindingen en het 

functioneren is vervolgens begin 2020 met de auditcommissie besproken. Op 8 december 2020 

hebben wij de stand van zaken m.b.t. de actiepunten aan de auditcommissie gerapporteerd. 

Nagenoeg de meeste acties zijn opgevolgd en afgehandeld. Er zijn echter punten die nog steeds 

aandacht behoeven: 

• Inwoners en belangengroeperingen actiever betrekken bij onderzoek en keuze onderwerpen 

• Rapporten op interactieve wijze presenteren 

Beide punten zijn als gevolg van COVID-19 nog niet goed uit de verf gekomen, maar worden in de 

nieuwe Rekenkamer opgepakt, die per 1 januari 2022 door de raad is ingesteld. 

 

 

 

2. Onderzoeken in 2021 

 

2a. Grootschalig onderzoek armoedebeleid 
In afstemming met de auditcommissie is het onderwerp armoedebeleid geselecteerd voor een 

uitgebreid onderzoek. Het armoedebeleid is met ondersteuning van een extern bureau onderzocht, 

het bureau heeft het onderzoek eind 2020 afgerond. Begin 2021 is dit rapport aan het college 

aangeboden voor bestuurlijk wederhoor.  

 

Doel van het onderzoek 



De RKC wilde 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 waren: 

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

hierover transparant? 

2. Hoe 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?  

 

De RKC heeft een aantal conclusies getrokken met in het kort de volgende aanbevelingen: 

• Wees als raad zelf aan zet als het gaat om het invullen van de kaderstellende rol.  

• Ga als college aan de slag met het operationaliseren van de brede visie en lange termijn 

doelstellingen naar een meetbaar beleid.  

• Verdere invulling en uitvoering van het beleid, dit versterkt tevens het draagvlak; 

• Evalueer als college periodiek of werkwijzen naar behoren uitgevoerd kunnen worden en 

nog steeds passen binnen de visie.  

• Zorg als college dat de doelgroep goed op de hoogte is van de mogelijkheden en maak 

toegang laagdrempelig (taalniveau b, makkelijke aanvraagprocedures en juiste 

doorverwijzingen); 

• Zorg als college voor concretisering van de doelstellingen, gekoppeld aan meetbare cijfers; 

• Benut als college ketenpartners voor het verspreiden van informatie over minimaregelingen 

aan de doelgroep; 

• Zoek als college naar gemeenten met vergelijkebare problematiek voor het opzetten van 

een (regionale) benchmark; 

• Bevorder als college de integrale aanpak binnen de ambtelijke organisatie door afdelingen 

samen te laten werken vanuit een gezamenlijke visie; 

• Concretiseer als college het takenpakket voor de ketenpartners door dit te koppelen aan 

doelstellingen van armoedebeleid. 

• Voer als college en raad een discussie over reële ambities en haalbare mogelijkheden. 

Probeer deze discussie te voeren door het ontwikkelen van concrete doelstellingen en 

meetbare resultaten, waarbij KPI’s  een onderbouwing kunnen geven voor herverdeling van 

budgetten of doorvoeren van bezuinigingen; 

• Onderzoek als college de mogelijkheid tot het bundelen van budgetten 

• Voorkom dat cliënten vergelijkbare regelingen kunnen stapelen en werk als college toe 

naar één loket waar alle regelingen aangevraagd kunnen worden. Dit bevordert de regierol 

van de gemeente en versterkt de kaders voor samenwerking in de gemeente. 

 

Bespreking in de raad van april 2021 

Het rapport met conclusies en aanbevelingen is op 29 april 2021 in de raad besproken en met brede 

instemming vastgesteld. In deze raadsvergadering heeft de raad met een amendement besloten om 

de werkgroep sociaal domein samen met de Auditcommissie de opdracht te geven om hiermee aan 

het werk te gaan. Dit met de volgende opdracht: Hoe kunnen de aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie over het armoedebeleid en de resultaten van dit beleid beter meetbaar 

gemaakt worden? Hiertoe is inmiddels een werkgroep vanuit de raad aan de slag gegaan en deze zal 



met een voorstel terugkomen naar de raad. De  eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 29 juni 

2021, waarbij de RKC een inleiding heeft verzorgd en een inhoudelijk procesmemo heeft ingebracht.  

 

 

2b. Opvolgingsonderzoek gemeentelijk vastgoedbeleid 
De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft een opvolgingsonderzoek Gemeentelijk vastgoed 

en vastgoedbeleid uitgevoerd. Hierin is onderzocht in hoeverre er uitvoering is gegeven aan de 

aanbevelingen die de raad heeft vastgesteld naar aanleiding van het eerdere rekenkameronderzoek 

Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid uit december 2018. Dit rapport is besproken en met 

brede instemming vastgesteld in de raadscommissie van 18 maart 2021 en de raad van 1 april 2021.  

 

De centrale onderzoeksvraag daarbij luidde: 

Wat is per 1 oktober 2020 de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de op 28 

februari 2019 door de raad aangenomen aanbevelingen? 

 

De RKC heeft de volgende conclusie getrokken: 

Uit de analyse van de stappen die het college heeft ondernomen om invulling te geven aan de 

aanbevelingen die eerder door de raad zijn vastgesteld blijkt dat alle aanbevelingen zijn opgepakt 

en in uitvoering zijn. 

 

Bespreking in de raad van april 2021 

Op basis van het onderzoek heeft de raad op 1 april 2021 met brede instemming kennisgenomen 

van de conclusies van dit opvolgingsonderzoek.  

De RKC heeft het vertrouwen dat het college en de ambtelijke organisatie zich de komende periode 

verder zullen inspannen om het gemeentelijk vastgoed en -beleid verder vorm en inhoud te geven, 

zodat de raad zich eind 2021 kan uitspreken over het gemeentelijk vastgoed in brede zin. 

 

 

2c. Quick scan onderzoek: Klaar voor de Omgevingswet 
De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – een Quick 

scan onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken per 1 maart 2021 van de voorbereiding 

invoering Omgevingswet per 1 januari 2022 (Noot: invoeringsdatum verschoven naar 1 juli 2022).  

 

De centrale onderzoeksvraag daarbij luidde: 

Is de gemeente Midden-Groningen voorbereid om op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren? 

 

De RKC heeft de volgende conclusies getrokken: 

• De gemeente is goed voorbereid om per 1 januari 2022 verantwoord de Omgevingswet uit 

te voeren. Gemeente ligt op koers voor wat betreft uitvoering van de routekaart van de 

VNG; 

• De digitale werkomgeving om de Omgevingswet uit te voeren is op orde, zowel intern als 

met de ODG en de medewerkers volgen een opleidingstraject hiervoor; 

• De transitie van de Omgevingswet is per 1 januari in de basis afgerond en kan daarna 

verder groeien naar het gewenste nog te bepalen niveau; 

• De transformatie (cultuurverandering) is nog niet afgerond en hieraan dient na 2021 nog 

volop energie te worden gestoken om daarmee van de Omgevingswet een succes te maken. 



• De gemeente krijgt pas in de loop van het voorjaar 2021 inzicht in de structurele 

uitvoeringskosten van de Omgevingswet na 2021. 

• De gemeente heeft al geïnvesteerd in opleidingen en stelt nog een opleidingsprogramma 

op. 

 

Op basis van het onderzoek heeft de raad in juni 2021 de volgende aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie overgenomen: 

1. Bied zo spoedig mogelijk inzicht aan de raad over de financiële consequenties van de 

Omgevingswet na 2021; 

2. Ga als organisatie het gesprek aan met de medewerkers hoe zij denken om te gaan met het 

gedachtengoed van de Omgevingswet en hoe dit zijn plek kan krijgen in de organisatie 

(gewenste cultuuromslag). 

 

2d. Quick scan onderzoek duurzaamheid  
Het RKC Quick scan onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de vraag hoe duurzaam het beleid 

en de uitvoering van het beleid is. Dit rapport is inmiddels aangeboden voor een bestuurlijke 

reactie van het college en wordt vervolgens aangeboden bij de raadscommissie en raad van 

februari/maart 2022. 

  

2e. 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 zijn vastgesteld. Het rapport is recent aangeboden 

voor ambtelijk wederhoor. Daarna volgt bestuurlijk wederhoor. Het rapport wordt (naar 

verwachting) aangeboden aan de raadscommissie van maart/april 2022. 

 

2f. Onderzoek Nationaal Programma Groningen 
Het RKC onderzoek richt zich op de vraag wat de positie is van de raad ten aanzien van de 

kaderstellende rol van de raad, het budgetrecht en de controlerende rol van de raad bij het NPG. 

Daarbij gaat het o.a. om de vraag wat de positie is van de raad in de gehele P&C cyclus, hoe het zit 

met de doelmatigheid en met de verantwoording van het budget en de resultaten. De RKC heeft de 

bijeenkomst ‘brede welvaartsmonitor’ op 12 oktober 2021 bezocht om zicht te krijgen op het 

instrumentarium van monitoring van de NPG middelen en betrekt hierbij het Uitvoeringsplan NPG. 

Dit onderzoek zit in de fase van de deskresearch van de aangeleverde documenten om de 

onderzoeksvraag scherp in beeld te krijgen. Dit onderzoek wordt verder uitgerold in 2022. 

 

3. Samenstelling en budget/uitgaven RKC 
 

De Rekenkamercommissie bestond in 2021 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. 

 

Besteding budget 2021 

Vergoedingen RKC leden, conform verordening € 25.966,- 

Vergoedingen ambtelijk secretaris € 14.581 

Contributie NVRR € 630,- 

Diensten externen € 0 

Overige goederen en diensten € 1.130,- 

  



Totaal € 42.307 

 

 

 

Het beschikbare RKC budget voor 2021 was € 62.000,-. De uitgaven van de RKC blijven in 2021 ruim 

binnen budget omdat alle onderzoeken door de RKC leden zelf zijn uitgevoerd en er geen extern 

bureau is ingeschakeld.  

 

4. Personele wisseling en instellen rekenkamer 1 januari 2022 
 

Dhr. mr. Rom Afman (sinds 2013 lid van de RKC) heeft besloten om niet te willen opteren voor een 

eventuele herbenoeming. Dhr. Afman heeft diverse onderzoeken geleid. Met zijn nuchtere, scherpe 

juridische blik én goed gevoel voor begrijpelijke taal, heeft dhr. Afman een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de onderzoeken die de Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd, waarvoor dank.  

 

Op 10 november 2021 heeft een afvaardiging van de raad en de RKC selectiegesprekken gevoerd 

met nieuwe kandidaten. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor benoeming van een nieuw lid in 

de raad van 23 december 2021, te weten mw. Marjolein Zwerver.  

Daarnaast is op 23 december 2021 door de raad besloten om per 1 januari 2022 een rekenkamer in 

te stellen. Verder zijn hierbij de leden van de nieuwe Rekenkamer benoemd, te weten: 

• Dhr. Marcel Poorthuis als voorzitter 

• Dhr. Menno Visser als lid  

• Mw. Marjolein Zwerver als lid. 

 

Tevens is hierbij door de raad besloten om het budget van de rekenkamer vanaf 1 januari 2022 te 

verhogen naar € 1,30 per inwoner, dit was tot nu toe € 1,00 per inwoner. Een ruimer budget biedt 

meer ruimte om jaarlijks ook grootschalige onderzoeken te doen en deze uit te laten voeren door 

een deskundig extern bureau. Op deze wijze kan de rekenkamer, als raadseigen instrument, de 

raad beter bedienen en ondersteunen in zijn controlerende taak. 

Wij hopen als rekenkamer na 1 januari 2022 de raad, ook in de nieuwe raadsperiode na de 

verkiezingen, op de gewenste wijze te kunnen adviseren en ondersteunen. 


