
 

 

OPLEGNOTITIE  BIJ COMMISSIE- EN RAADSVOORSTELLEN  

Deze notitie is bedoeld voor intern gebruik. Het dient ter ondersteuning van de fracties bij hun kaderstellende, 

volksvertegenwoordigende en  controlerende rol. Het is aan de fracties om te bepalen in hoeverre de 

aangeboden informatie onderdeel zal worden van het politiek bestuurlijke debat 

 

 

Behoort bij voorstel  2021-5671 

Vergadering  Raadscommissie d.d. 17 juni 2021 

Agendapunt 4  
Onderwerp Rekenkamerrapport Omgevingswet 

 

Voorstel afkomstig van Rekenkamercommissie Midden-Groningen. 

  

Bevoegdheden 

commissie/gemeenteraad 

Bespreken en vaststellen van het rapport en het college op te dragen de 

eventuele aanbevelingen op te pakken. 

 

Eerder genomen besluiten of 

eerder besproken stukken 

 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: RKC) heeft – in 

overleg met de Auditcommissie –  besloten in 2021 een quick scan 

onderzoek uit te voeren naar de stand van zaken van de invoering van de 

Omgevingswet. Overigens is de invoering van de Omgevingswet inmiddels 

uitgesteld. In het rapport treft u de belangrijkste bevindingen, conclusies en 

aanbevelingen aan. 

 

Behandeltraject Bespreking in de raadscommissie met een toelichting van dhr. Rom Afman, 

lid van de RKC. Dhr. Afman zal ook de vragen over het rapport 

beantwoorden. Wanneer er vragen zijn over de bestuurlijke reactie van het 

college of over de uitvoering van de aanbevelingen zal de pfh vanuit het 

college hierop reageren, dat is in dit geval wethouder van Schie. 

Vervolgens zal het rapport als hamerstuk of bespreekstuk worden 

doorgeleid ter vaststelling in de raad van 24 juni 2021. 

  
Doel van de bespreking 

 

Het bespreken van de bevindingen en conclusies in het rapport, vervolgens 

in de raad een besluit te nemen over het vaststellen van het rapport en het 

overnemen van de aanbevelingen en het college op te dragen deze 

aanbevelingen (verder) op te pakken. 

 

Aandachtspunten 

Bespreeksuggesties en 

beslispunten 

• Dhr. Afman van de RKC geeft een toelichting op het rapport 

• De fracties kunnen in de 1e termijn vragen stellen 

• Beantwoording door de RKC en vervolgens evt. de pfh 

• Eventueel 2e termijn voor de fracties 

• Beantwoording 2e termijn door de RKC en evt. de pfh 

• Concluderen hamerstuk of bespreekstuk voor de raad 17 juni. 

 


