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1. Voorstel 
1. Kennis te nemen van het RKC rapport opvolgingsonderzoek gemeentelijk vastgoed en 

vastgoedbeleid, uitgevoerd naar aanleiding van het eerdere rekenkameronderzoek 
gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid uit december 2018 door de 
rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin opgenomen conclusies en 
bevindingen; 

2. In te stemmen met de bevindingen en conclusies uit het voorliggende rapport van de 
Rekenkamercommissie. 

 

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, in afstemming met de auditcommissie, een opvolgingsonderzoek 

gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid uitgevoerd naar aanleiding van het eerdere 

rekenkameronderzoek gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid uit december 2018, dat is 

besproken en vastgesteld in de raadscommissie van 14 februari 2019 en de raad van 28 februari 

2019.  

 

3. RKC opvolgingsonderzoek gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid  

In het RKC rapport staan de bevindingen van dit opvolgingsonderzoek beschreven. 

Het rapport met bevindingen is vervolgens aan het college voorgelegd voor een bestuurlijke 

reactie, deze is als bijlage aan het rapport toegevoegd. 

 

In het rapport wordt een toelichting gegeven op de totstandkoming van het onderzoek en het 

rapport. Uit de analyse door de RKC 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. Dit is een prettige constatering. 
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De RKC heeft het vertrouwen dat het college en de ambtelijke organisatie zich de komende periode 

verder zullen inspannen om het gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid verder vorm en inhoud te 

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

 

4. Communicatie 

Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

Burgemeester en griffier van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

De burgemeester 

A. Hoogendoorn 

 

 

De griffier, 

F.M. Bouwman 

 

 

Bijlagen: 

• RKC rapport opvolgingsonderzoek gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid Midden-

Groningen 

• Bestuurlijke reactie RKC rapport opvolgingsonderzoek gemeentelijk vastgoed en 

vastgoedbeleid 
 

 

 

 


