
Evaluatie Rekenkamercommissie 
Midden-Groningen 
 

 

Aan de leden van de Auditcommissie gemeente Midden-Groningen  

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Bijgevoegd ontvangt u onze inbreng voor het evaluatiegesprek voor de rekenkamerfunctie op 

donderdag 10 oktober 2019 om 19:30 uur te Slochteren.  

 

 

Inleiding 

In 2017 was er een Ommelander rekenkamer voor Hoogezand en Slochteren, deze bestond uit een 

voorzitter en twee leden. Menterwolde had een rekenkamercommissie die ook bestond uit een 

voorzitter en twee leden. Omdat één van de leden zowel lid was van de rekenkamercommissie 

Menterwolde als van de Ommelander rekenkamer voor Slochteren en Hoogezand, waren er in totaal 

vijf rekenkamerleden. Op basis hiervan is gekeken naar de optie om beide rekenkamers samen te 

voegen tot één rekenkamerfunctie voor Midden-Groningen. Omdat destijds twee leden hadden 

aangegeven niet mee te gaan naar Midden-Groningen werd voorgesteld een rekenkamercommissie 

bestaande uit een voorzitter en twee leden te vormen. In 2018 is één van de leden teruggetreden, 

op de ontstane vacature is in 2018 een nieuw lid benoemd. De secretarisfunctie is bij de griffie 

belegd. 

 

Op 2 januari 2018 heeft de raad – bij de start van de nieuwe gemeente Midden-Groningen - de 

Verordening betreffende de rekenkamercommissie voor de gemeente Midden-Groningen vastgesteld 

en zijn de leden van de rekenkamercommissie geïnstalleerd. Op 8 februari 2018 heeft de 

Auditcommissie een startbijeenkomst met de rekenkamercommissie georganiseerd en heeft de 

rekenkamercommissie haar werkwijze gepresenteerd. 

 

De raad heeft verder besloten om de rekenkamercommissie aan te stellen voor een periode van 2 

jaar en eind 2019 te bepalen hoe hij de definitieve rekenkamerfunctie vanaf 2020 vorm wil geven, 

daartoe zal eind 2019 een evaluatie van de rekenkamerfunctie worden uitgevoerd.  

 

In de vergadering van de Auditcommissie van 3 september 2019 heeft de Auditcommissie (zonder 

aanwezigheid van de rekenkamercommissie) de opzet van de evaluatie van de rekenkamerfunctie 

besproken. De Auditcommissie heeft ervoor gekozen om een uitvoerig evaluatiegesprek met de 

voltallige rekenkamercommissie te voeren. Op basis van dat evaluatiegesprek bepaalt de 

Auditcommissie vervolgens of er nog aanleiding bestaat voor een verdiepende evaluatie. Op basis 

van de evaluatie kan de raad vervolgens besluitvorming nemen over (al dan niet) continuering van 

de rekenkamerfunctie.  

 



Opzet van het evaluatiegesprek op 10 oktober 

De Auditcommissie heeft de rekenkamercommissie verzocht om een voorzet te doen voor het 

evaluatiegesprek. De rekenkamercommissie heeft daartoe gereflecteerd op haar eigen functioneren 

en ervaringen uit de afgelopen periode. Op basis hiervan heeft de rekenkamercommissie diverse 

evaluatiepunten benoemd. Per evaluatiepunt geeft de rekenkamercommissie een eigen reflectie. 

Tijdens de bijeenkomst kan aan de hand van een vraag of stelling een verdiepend gesprek worden 

gevoerd waarbij de Auditcommissie haar eigen visie zal inbrengen.   

 

In de bijlage zijn onderstaande evaluatiepunten uitgewerkt: 

 Algemene werkwijze rekenkamercommissie 

 Verordening rekenkamercommissie 

 Bekostiging rekenkamercommissie 

 Kwaliteit en bruikbaarheid van rekenkameronderzoeken 

 Nut, noodzaak, toegevoegde waarde en innovatief vermogen van de rekenkamerfunctie 

 Type onderzoeken 

 Houding en opstelling van de rekenkamercommissie 

 Communicatie tussen rekenkamercommissie, raad en ambtelijke organisatie en inwoners 

 

De voorzitter/secretaris kunnen vervolgens de reactie/bevinding/conclusie/werkafspraak 

verwoorden en vastleggen in het evaluatieformulier. Bij enkele evaluatiepunten doet de 

rekenkamercommissie al een voorstel voor werkafspraken. 

 

Op basis van de evaluatie kan de Auditcommissie de vervolgstappen bepalen. 

 

Wij zien uit naar een open en vruchtbaar evaluatiegesprek met de Auditcommissie.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Marcel Poorthuis, Rom Afman, Menno Visser, Yvon Goedhart 

Rekenkamercommissie gemeente Midden-Groningen 

Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Evaluatiepunt: Algemene werkwijze rekenkamercommissie 

De rekenkamer hanteert onderstaande werkwijze, het evaluatiepunt betreft de vraag of de 

gehanteerde algemene werkwijze van de rekenkamer naar tevredenheid werkt ? 

 

Werkwijze rekenkameronderzoek: 

1. De rekenkamer stelt een groslijst op met mogelijke onderwerpen voor 

rekenkameronderzoek, vervolgens inventariseert de rekenkamer wensen en 

bedenkingen bij de Auditcommissie, daarna kiest de rekenkamer een onderwerp 

2. De rekenkamer voert vooronderzoek uit. Op basis van het vooronderzoek bepaalt de 

rekenkamer het type onderzoek dat wordt uitgevoerd (type onderzoeken: korte 

rekenkamerbrief, klein onderzoek, groot onderzoek) 

3. De rekenkamer werkt de onderzoeksvraag nader uit, informeert de Auditcommissie 

en stemt af met de ambtelijke organisatie  

4. Bij een groter onderzoek wordt een onderzoeksbureau door de rekenkamer 

geselecteerd, de rekenkamer draagt zorg voor de aansturing, het onderzoeksbureau 

draagt zorg voor ambtelijk wederhoor  

5. Het onderzoeksbureau komt met een rapport van bevindingen, de rekenkamer stelt 

de uitkomsten van het onderzoek vast en vraagt bestuurlijke reactie van B&W 

6. Vervolgens stelt de rekenkamer de aanbiedingsbrief op met bevindingen, conclusies 

en aanbevelingen 

7. Het rapport wordt aangeboden aan de raad, de rekenkamer verzorgt een presentatie 

en toelichting voor de raad (of commissie) 

 

Zelfreflectie rekenkamercommissie 

Wij zijn content met de gehanteerde werkwijze. De werkwijze biedt houvast, transparantie en 
voorspelbaarheid voor alle betrokkenen. Daarnaast borgt de aanpak een zorgvuldige 
totstandkoming van het rapport. 
Er zijn echter ook kanttekening te plaatsen: 

 Wij hebben het beeld dat de keuze van onderzoeksonderwerpen minder planmatig tot 
stand komt. Wij hebben een groslijst met mogelijke onderzoeksonderwerpen. In overleg 
met de Auditcommissie komt de keuze voor een onderzoek tot stand, dit biedt 
flexibiliteit maar werkt minder planmatig 

 In de onderzoeksaanpak worden een aantal vaste stappen doorlopen om de 
zorgvuldigheid van het onderzoek te waarborgen. Deze aanpak brengt echter met zich 
dat de doorlooptijd van een groot onderzoek over het algemeen lang is 

 

Vraag of stelling t.b.v. evaluatiegesprek  

 Is de werkwijze voor de raad helder ? 

 Zou de keuze van onderzoeksonderwerpen anders moeten, bijvoorbeeld met een 
vastgesteld jaarprogramma ? 

 Bestaat er voldoende draagvlak voor gekozen onderzoeksonderwerpen ? 

 Kan de rekenkamercommissie ook onderzoek uitvoeren naar onderwerpen waar minder 
draagvlak voor is bij de Auditcommissie ? 

 

Reactie Auditcommissie / bevinding / conclusie / werkafspraak 

 Werkafspraak: De rekenkamer gaat de planning van onderzoeken vooraf beter 
afstemmen met het ambtelijk apparaat, daardoor kan de doorlooptijd van een 
onderzoek beter gestuurd worden. 

 De auditcommissie is van mening dat de werkwijze voldoende helder is. 



 De auditcommissie deelt de door de RKC uitgesproken oplossing om een deel vooraf in te 
plannen en een deel van de actualiteit te laten afhangen. 

 De rekenkamer gaat over haar eigen agenda, maar staat open voor suggesties en 
argumenten. Evenzo kan de auditcommissie met argumenten overtuigd worden van het 
nut van een onderzoek 



2. Evaluatiepunt: Verordening Rekenkamercommissie 

 

Zelfreflectie rekenkamercommissie 

De gemeenteraad heeft een verordening voor de rekenkamer vastgesteld, de afgelopen periode 
is gebleken dat de rekenkamer goed uit de voeten kan met deze verordening, de vraag is of dit 
ook voor de raad geldt.  
Er zijn ook kanttekeningen te plaatsen, wij realiseren ons dat wij nog geen onderzoeksprotocol 
hebben waarin uitgangspunten voor het onderzoek nader zijn vastgelegd, dit waarborgt de 
zorgvuldigheid beter. Verder hebben wij in onze werkwijze nog niet opgenomen om per 
uitgevoerd onderzoek meer systematisch te evalueren (en te leren), wij nemen dit op als 
werkafspraak.  
De verordening regelt dat de rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, wat ons betreft is dat 
een goed aantal. Verder adviseren wij om bij een wijziging van de verordening – t.a.v. de 
samenstelling van de rekenkamer – ook een punt op te nemen om voldoende variatie in de 
samenstelling / achtergrond van de leden te borgen.  
De verordening regelt de ondersteuning door de ambtelijk secretaris vanuit de griffie, deze 
werkwijze bevalt goed omdat wij op die manier goed en snel kunnen afstemmen met de raad, 
Auditcommissie en organisatie. 
Wij constateren dat verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden van 
rekenkameronderzoek summier in het jaarverslag van de gemeente is opgenomen, wij willen 
daar meer aandacht aan geven.  
 

Vraag of stelling t.b.v. evaluatiegesprek  

 De verordening rekenkamer is naar wens van de raad ? 

 Is de rekenkamercommissie voldoende onafhankelijk gepositioneerd ? 

 De rekenkamercommissie maakt nu geen (uitgebreid) verslag van haar vergaderingen, 
alleen werkafspraken worden vastgelegd. Vraag: heeft de Auditcommissie behoefte aan 
meer schriftelijke verantwoording vanuit de rekenkamercommissie ? 

 
 

Reactie Auditcommissie / bevinding / conclusie / werkafspraak 

 Werkafspraak: de rekenkamer werkt een onderzoeksprotocol uit en neemt hierin ook de 
systematische evaluatie van onderzoeken op 

 De auditcommissie stelt vast dat de de RKC voldoende onafhankelijk is. 

 De auditcommissie vindt uitgebreide verslaglegging niet noodzakelijk. 

 Aandachtspunt: in verordening ook aandacht hebben voor gevarieerde samenstelling van 
de rekenkamercommissie; de auditcommissie onderschrijft dit maar dit moet geen doel 
op zich zijn. 

 Werkafspraak: de rekenkamercommissie geeft meer aandacht aan de verantwoording 
over uitgevoerde werkzaamheden in het jaarverslag (jaarrekening) van de gemeente. 

 Daarnaast is de auditcommissie van mening dat de RKC wat beter vindbaar zou moeten 
zijn op de website en de meest recente rapporten staan nog niet toegevoegd. 

 De auditcommissie is bezig met een ontwikkeltraject waarbij ook de verordening op de 
auditcommissie onder de loep wordt genomen, daarna zal ook de verordening op de RKC 
nader worden bekeken. 

 
 
 
 

 



3. Evaluatiepunt: Bekostiging rekenkamercommissie 

Zelfreflectie rekenkamercommissie 

In de verordening is het beschikbare budgettaire kader voor de rekenkamercommissie 
opgenomen, het beschikbare budget is in 2018 vastgesteld op € 1,- per inwoner (circa € 62.000 
op jaarbasis). In onderstaande tabel zijn de (gemiddelde) reële uitgaven over de afgelopen 
twee jaar opgenomen, gebaseerd op uitgevoerde en lopende onderzoeken. 
 
 

Omschrijving Bedrag (x € 1.000) 

  

Doorbelasting kosten ambtelijk secretaris griffie -23 

Vergoeding ureninzet rekenkamerleden conform verordening -24 

Vergoeding ureninzet externe onderzoekers -22 

Lidmaatschap NVVR en overige kosten -1 

Totale jaarlijkse kosten rekenkamerfunctie  -70 

Beschikbaar budget rekenkamercommissie 62 

Tekort (lopend jaar) op bekostiging -8 

 

Op basis van de financiële voortgangsinformatie komt de rekenkamercommissie tot de 
constatering dat het budgettaire kader net niet toereikend is. Wij geven in overweging om het 
budgettaire kader voor de rekenkamerfunctie iets te verruimen tot € 1,10 per inwoner en de 
griffie te verzoeken om hiertoe een dekkingsvoorstel uit te werken.  
   
 

Vraag of stelling t.b.v. evaluatiegesprek  

 Kan de auditcommissie instemmen met een ophoging van het budgettaire kader ? 
 
 

Reactie Auditcommissie / bevinding / conclusie / werkafspraak 

 Werkafspraak t.a.v. de bekostiging: De auditcommissie heeft begrip voor de vraag van 
de RKC en vindt in principe ook dat er voor de RKC voldoende budget moet zijn om 
jaarlijks meerdere onderzoeken te kunnen doen. Echter, in de huidige tijd waarin de 
hele organisatie grote bezuinigingsopgaven voor de kiezen krijgt, is er geen ruimte 
voor een hoger budget voor de RKC.   

 
 
 
 
 

 
 

  



4. Evaluatiepunt: Hoe wordt de kwaliteit en bruikbaarheid van de 

rekenkameronderzoeken beoordeeld ? 

Zelfreflectie rekenkamercommissie 

Over het algemeen zijn wij content over de kwaliteit en bruikbaarheid van de 
rekenkameronderzoeken, wij baseren ons daarbij mede op de feedback die wij ontvangen uit 
de raad tijdens de behandeling van onze onderzoeksrapporten.  
Dat neemt niet weg dat er wel verschil zit in de onderzoeken. Wij proberen steeds om de raad 
nieuwe invalshoeken te bieden ten aanzien van gevoerd gemeentelijk beleid. In een aantal 
gevallen lukt dat maar soms zitten in een onderzoek ook ‘open deuren’.  
Bij grotere onderzoeken wordt door de raad soms de kanttekening gemaakt dat toch nog 
aspecten worden gemist in het onderzoek. Wij moeten de vraagstelling van het onderzoek 
echter afbakenen om gericht onderzoek uit te kunnen voeren.  
Door middel van onze aanbiedingsbrief met bevindingen, conclusies en aanbevelingen 
proberen wij de uitkomst van het onderzoek zo goed mogelijk toepasbaar te maken voor de 
raad. 
Wij zijn van mening dat de rekenkamercommissie meer systematisch aandacht kan geven aan 
het monitoren hoe de aanbevelingen worden opgepakt/uitgevoerd door het college, net zoals 
gedaan bij het opvolgingsonderzoek ICT. Bij de keuze van onderwerpen zou meer aandacht 
kunnen zijn voor de maatschappelijke relevantie van onderwerpen. 
 

Vraag of stelling t.b.v. evaluatiegesprek  

 Hoe kan de rekenkamercommissie onderzoeken zo interessant mogelijk maken voor de 
raad ? 

 Zijn de rapporten goed leesbaar en zijn de aanbevelingen helder ? 

 Stelling: een onderzoek mag rustig spanning/discussie/debat opleveren! 
 
 

Reactie Auditcommissie / bevinding / conclusie / werkafspraak 

 Werkafspraak: de rekenkamercommissie neemt in haar werkwijze op om systematisch 
opvolgingsonderzoek uit te voeren 

 Werkafspraak: De rekenkamercommissie betrekt “maatschappelijke relevantie” 
nadrukkelijker in het keuzeproces voor onderwerpen. 

 De auditcommissie is het eens met de stelling dat een onderzoek debat mag 
opleveren, ofschoon de RKC uiteraard niet-politiek is. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Evaluatiepunt: Nut, noodzaak, toegevoegde waarde en innovatief vermogen van 

de rekenkamerfunctie  

Zelfreflectie rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie is een instrument van de raad, wij zijn een commissie die werkt in 
opdracht van de voltallige raad. Wij zijn van mening dat wij met onze onderzoeken een 
bijdrage leveren aan de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad. Wij 
voeren verdiepende of specialistische onderzoeken uit, waar de leden van de raad niet aan 
toekomen vanwege tijdgebrek. Rekenkameronderzoeken dragen bij aan het debat in de raad 
en draagt bij aan verdere ontwikkeling van het gemeentelijk beleid.  
De rekenkamercommissie hanteert over het algemeen een redelijk “traditionele” werkwijze 
bij het uitvoeren en presenteren van onderzoek, overigens worden wel raadsleden, burgers of 
belanghebbenden geconsulteerd. Er zijn echter ook innovaties mogelijk, daarbij kan gedacht 
worden aan internet-achtige consultaties, werken met mystery-guests (geheim onderzoek), 
presentaties met bewegend beeldmateriaal (filmpjes). 
 

Vraag of stelling t.b.v. evaluatiegesprek  

 Biedt de rekenkamerfunctie toegevoegde waarde aan de gemeenteraad ? 

 Heeft de raad behoefte aan meer innovaties/vernieuwingen in onderzoek of wijze van 
presenteren van onderzoek ? 

 
 

Reactie Auditcommissie / bevinding / conclusie / werkafspraak 

 

 De auditcommissie vindt de rekenkamerfunctie zeker toegevoegde waarde hebben als 
één van de weinige eigen instrumenten van de raad. 

 De gebruikelijke wijze van presenteren van een rapport door de RKC in de 
raadscommissie is een goede, eventueel ondersteund door een interactieve vorm als 
die de inhoud ondersteunt.  
 

 

  



6. Evaluatiepunt: Type onderzoeken 

Er zijn verschillende type onderzoeken mogelijk, de vraag is aan welk type onderzoeken 

de raad het meest behoefte aan heeft. 

 

Zelfreflectie rekenkamercommissie 

Er bestaan in beginsel drie soorten onderzoek: 

 Ex-post: terug kijken of de beleidsdoelen zijn bereikt  

 Ex-ante: vooruit kijken of beleidsdoelen realiseerbaar lijken, gegeven het 
voorgestelde beleid  

 Ex-durante: tussentijds de voortgang van beleid onderzoeken 
(Geraadpleegde bron: C. de Graauw, Effectmeting en doelbereik, Rijen, 2019) 

Bovengenoemde onderzoeken kunnen worden uitgevoerd in: 

 Uitgebreid onderzoek 

 Klein (Quick Scan) onderzoek 

 Opvolgingsonderzoek 
Onderzoeken kunnen worden uitgevoerd op verschillende domeinen: 

 Wij proberen af te wisselen in onderwerpen in sociaal domein, ruimtelijk domein, 
handhaving, dienstverlening, bedrijfsvoering, financiën enz.  

 
In voorgaande jaren (vooral in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren) 
was de rekenkamercommissie meer gewend om onderzoek uit te voeren waarbij terug werd 
gekeken op de uitvoering van gevoerd beleid. In de loop der tijd zijn onderzoeker meer 
verschoven naar het doen van onderzoek naar lopend beleid, waarbij ook geadviseerd wordt 
over mogelijke bijstellingen. Zo is eerder onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van 
de invoering van de 3D’s (de drie decentralisaties in het sociaal domein) en is onderzoek 
uitgevoerd naar de ICT bij de herindeling, waarbij meer vooruit is gekeken.  
In de periode van Midden-Groningen zijn twee grote uitvoerige onderzoeken uitgevoerd naar 
het gemeentelijk vastgoed en dienstverlening en een opvolgingsonderzoek ICT. Op dit moment 
lopen nog twee kleinere onderzoeken naar OZB en rioolheffing. Wij proberen in te zetten op 
een gevarieerde mix van onderzoeken, waarbij wij meer willen gaan afwisselen tussen grotere 
onderzoeken en kleinere onderzoeken. 
 

Vraag of stelling t.b.v. evaluatiegesprek  

 De rekenkamercommissie wil inzetten op een mix van type onderzoeken. Wij willen in 
ieder geval inzetten op per jaar één uitgebreid onderzoek, twee kleinere onderzoeken 
(Quick Scans) en een opvolgingsonderzoek uit te voeren. Daarmee kan dan ook beter 
gestuurd worden op inzet van het beschikbare onderzoeksbudget van de 
rekenkamercommissie en de belasting van het ambtelijk apparaat om mee te werken 
aan onderzoeken, hoe ziet de Auditcommissie dit ? 

 Tot nu toe heeft de rekenkamercommissie nog geen echte Ex-ante onderzoeken 
uitgevoerd, waarbij vooraf wordt onderzocht of met voorgesteld beleid de 
voorgenomen beleidsdoelen realiseerbaar lijken te zijn, de vraag is of de 
Auditcommissie behoefte heeft aan dit type onderzoek. 

 Zijn er thema’s of onderzoeksdomeinen die tot nu toe onderbelicht zijn, welke 
onderwerpen vindt de raad interessant ? 

 

Reactie Auditcommissie / bevinding / conclusie / werkafspraak 

 

 Naast in ieder geval één uitgebreid onderzoek per jaar zijn een quick scan en een 
opvolgingsonderzoek ook erg zinvol (recent ICT opvolgingsonderzoek) 

 De raad zou ook zelf meer moeten letten op opvolging van aanbevelingen. 

 De auditcommissie ziet ook wel het nut van ex ante onderzoek, vooral bij grote 
projecten, het zou goed zijn om vooraf een onderzoek te doen naar eventuele 
(financiële) risico’s. 



 
7. Evaluatiepunt: Houding en opstelling van de rekenkamercommissie 

 

Zelfreflectie rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie tracht te handelen in de geest van de missie en kernwaarden van de 
rekenkamercommissie: 
De rekenkamercommissie werkt ten dienste van de gemeenteraad van Midden-Groningen, wij 
hebben als doelstelling om professioneel onderzoek uit te voeren naar het gevoerde beleid van 
de gemeente en daarbij een bijdrage te leveren aan de kaderstellende en controlerende 
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad van Midden-Groningen. De rekenkamer is geen 
“afrekenkamer”: wij benoemen wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. Wij stellen ons 
op als een onafhankelijke betrokken buitenstaander, wij houden college, organisatie en raad de 
spiegel voor waar dat nodig is. Wij voegen waarde toe aan uitkomsten van onderzoeken door in 
onze rapportages van bevindingen, conclusies en aanbevelingen rekening te houden met de 
lokale situatie van Midden-Groningen.   
Wij hebben de afgelopen twee jaar – meer dan gemiddeld – rekening gehouden met het 
gegeven dat de gemeente Midden-Groningen na de herindeling nog in een opbouwfase 
verkeert, dat vraagt extra veel inzet van de ambtelijke organisatie, waardoor (uitvoering van) 
beleid nog verder moet ontwikkelen.  
 
 

Vraag of stelling t.b.v. evaluatiegesprek  

 Vraag: moeten wij bij onze oordeelsvorming nog langer nadrukkelijk rekening houden 
met het gegeven dat de gemeente Midden-Groningen een gemeente is die nog in 
opbouw is ? 

 Slaagt de rekenkamercommissie er voldoende in om te werken in de geest van haar 
missie en kernwaarden ? 

 

Reactie Auditcommissie / bevinding / conclusie / werkafspraak 

 

 De auditcommissie stelt vast dat de gemeente Midden-Groningen bijna twee jaar 
bestaat, daarmee zijn de grootste aanlooproblemen achter de rug. Volgens de wet 
Arhi moeten alle regelingen per 1 januari 2020 geharmoniseerd zijn, de 
auditcommissie vindt dat de RKC in aansluiting hierop vanaf 1 januari 2020 geen extra 
coulance hoeft te hebben met de opbouw van de organisatie en daarmee wat scherper 
kan worden in de bevindingen. 

 De auditcommissie geeft aan dat er wellicht ook nog onderzoek kan worden gedaan 
naar zaken die te maken hebben met de herindeling. 

 
 
 
 

 
  



8. Evaluatiepunt: communicatie tussen rekenkamercommissie, raad en ambtelijke 

organisatie en inwoners 

Zelfreflectie rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie hecht aan een goede communicatie met de raad, auditcommissie, 
college, ambtelijke organisatie en inwoners en bedrijven van Midden-Groningen. Wij vinden 
het plezierig dat wij – als dat nodig is – kunnen aanschuiven bij de Auditcommissie t.a.v. de 
afstemming over de uitvoering van onderzoeken. Wij communiceren met de raad, college en 
organisatie via onze nieuwsbrief. Eén a twee keer per jaar hebben wij een overleg met de 
gemeentesecretaris. Via de ambtelijk secretaris kunnen wij snel en makkelijk communiceren 
en afstemmen met de organisatie. 
Met het college zijn afspraken gemaakt om de planning / totstandkoming van de bestuurlijke 
reactie beter te stroomlijnen. De rekenkamercommissie brengt sinds kort een persbericht uit 
van uitgevoerd onderzoek, na presentatie aan de raad. 
De rekenkamercommissie is nog onvoldoende toegankelijk voor burgers en bedrijven die 
ideeën hebben voor onderzoeken.  
 

Vraag of stelling t.b.v. evaluatiegesprek  

 Zijn er nog wensen of ideeën om de communicatie / uitwisseling te verbeteren ? 

 Zou de rekenkamercommissie actiever contact moeten zoeken met inwoners, 
belangengroeperingen om onderzoeksonderwerpen op te halen ? 

 
 
 

Reactie Auditcommissie / bevinding / conclusie / werkafspraak 

 

 De auditcommissie is tevreden over de huidige communicatie. Doordat de RKC 
regelmatig aanschuift bij de auditcommissie om zaken af te stemmen, zijn er korte 
lijnen met een goede verstandhouding. En de nieuwsbrieven zijn ook informatief. 

 De auditcommissie heeft het gevoel dat de RKC wel iets doet met de input vanuit 
de auditcommissie, hoewel de RKC onafhankelijk is en zelf haar eigen keuzes kan 
maken.   

 De RKC zou zoals eerder al is aangegeven zichtbaarder kunnen zijn op de website.  

 Verder is het afhankelijk van het onderwerp of het zinnig is om inwoners of 
belangengroeperingen te betrekken, bij het rapport gemeentelijk vastgoed zijn er 
bijvoorbeeld  bij het onderzoek gebruikers van voorzieningen benaderd en 
geïnterviewd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Bijlage: Geraadpleegde bronnen: 

 

 Handleiding zelfevaluaties NVVR 

 Handreiking rekenkamers VNG 

 Raadsvoorstel instellen rekenkamerfunctie MG 

 Evaluatie rekenkamercommissie Borger-Odoorn Onderzoek naar de effectiviteit van de 

rekenkamercommissie in de periode 2015-2017 

 C. de Graauw, Effectmeting en doelbereik, Rijen, 2019) 

 Rapport werkgroep lokale rekenkamers 


