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1. Voorstel 
1. Kennis te nemen van de brief inzake het onderzoek naar de opvolging aanbevelingen 

rekenkameronderzoek ICT uit 2017 door de rekenkamercommissie Midden-Groningen en 
de daarin opgenomen conclusies en bevindingen. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen uit de aanbiedingsbrief van de 
Rekenkamercommissie, het college op te dragen deze uit te voeren en de raad hierover 
op de hoogte te houden. 

 

2. Inleiding 

Op 2 januari 2018 heeft de raad voor de gemeente Midden-Groningen een rekenkamercommissie 

(RKC) ingesteld. De RKC heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de 

gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de 

gemeente. De RKC heeft ten aanzien van ICT een quick scan onderzoek uitgevoerd  naar de 

opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek ICT uit 2017. De RKC heeft een uitgebreide 

aanbiedingsbrief geschreven gericht aan de raad. Deze is als bijlage bijgevoegd. 

 

3. RKC onderzoek naar de opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek ICT uit 2017 

In 2017 heeft de rekenkamer – in de aanloop naar de herindeling HSSM – onderzoek uitgevoerd naar 

de inrichting van de ICT in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De rekenkamer heeft destijds 

onderzocht of de nieuwe gemeente – in de aanloop naar de herindeling – voldoende goed was 

voorbereid op het samengaan van de verschillende ICT omgevingen én de strategische 

doorontwikkeling van de ICT in de nieuwe gemeente. 

Op basis van het destijds uitgevoerde onderzoek heeft de rekenkamer geadviseerd om een 

strategische ICT visie voor de nieuwe gemeente uit te werken. Die aanbeveling is door de 

toenmalige gemeenteraden overgenomen. 
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4. Opvolgingsonderzoek naar de stand van zaken 

De rekenkamer heeft onlangs onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot de 

opvolging van de aanbeveling om een strategische ICT visie uit te werken. De RKC heeft daartoe 

relevante beleidsdocumenten opgevraagd en bestudeerd en een verdiepend interview uitgevoerd 

met de strategisch adviseur informatiemanagement en ICT en de concerncontroller. 

Op basis hiervan heeft de RKC een uitgebreide aanbiedingsbrief geschreven gericht aan de raad. 

Hierin 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 en vanuit 

haar kaderstellende rol het college op te dragen deze aanbevelingen uit te voeren en de raad 

hiervan op de hoogte te houden.  

Graag verwijs ik u hierbij naar deze begeleidende brief van de RKC. 

 

5. Communicatie 

Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

 

 

Bijlagen: 

 Aanbiedingsbrief opvolgingsonderzoek ICT van de RKC aan de raad 
 

 

 

 


