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1. Inleiding 
 

Hierbij biedt de Rekenkamercommissie (RKC) u het jaarverslag over 2019 aan.  

In dit jaar zijn de volgende onderzoeken aan de raad aangeboden: 

 Het onderzoek naar gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid  

 Het onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening 

 Het onderzoek naar de opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoek ICT uit 2017. 

 

Verder zijn er twee quickscans uitgevoerd: 

 Het onderzoek naar de kostendekking van de rioolheffing 

 Het onderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ (onroerende zaakbelasting). 

 

Deze beide onderzoeken worden aangeboden aan de raad ter bespreking in de raad(scommissie) 

van februari 2020. 

  

Verder heeft de Rekenkamercommissie drie keer een nieuwsbrief aan de raad uitgebracht waarin de 

raad is geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. 

Voorts heeft de RKC in het najaar een zelfevaluatie gehouden op basis waarvan een 

evaluatiegesprek is gevoerd met de auditcommissie. Bij het instellen van de RKC op 2 januari 2018 

was immers afgesproken dat er in 2019 een evaluatie zou plaatsvinden. De benoeming van de leden 

was voor een periode van twee  jaar, tot 1 januari 2020. Op basis van deze evaluatie heeft de raad 

de huidige leden van de RKC opnieuw benoemd voor een periode van twee jaar. In 2021 zal opnieuw 

een evaluatie plaatsvinden, op basis waarvan de definitieve rekenkamerfunctie zal worden 

vormgegeven.   

 

2. Onderzoeken in 2019 

 

2a.   Onderzoek naar gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid 
Op 31 januari 2019 heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek naar gemeentelijk vastgoed en 

vastgoedbeleid Midden-Groningen aan de raad aangeboden.  

De centrale onderzoeksvraag daarbij luidde: 

Heeft de gemeente Midden-Groningen de feitelijke situatie van de gemeentelijke gebouwen  en 

accommodaties1 (meer specifiek: dorpshuizen, welzijns- en sportaccommodaties) goed in beeld en 

welke prioriteiten moeten worden gesteld om het nog uit te werken strategisch vastgoedbeleid 

verder vorm te geven. 

 

De RKC heeft de volgende conclusie  getrokken: 

Beheersmatig laat de gemeente zien goed op weg te zijn. Basisinformatie is beschikbaar en 

toegankelijk. Om volledig in control te komen moet er qua beheer meer inzicht komen in kosten,  

opbrengsten en maatschappelijk nut van het gemeentelijk vastgoed.  

                                                 

 



Beleidsmatig valt er nog veel te winnen. Er ontbreekt op strategisch niveau vastgoedbeleid waardoor 

de raad zijn kaderstellende en controlerende rollen niet kan vervullen. Het ontbreken hiervan laat 

zich ook verklaren.  De gemeente Midden-Groningen is een jonge gemeente waar veel werk aan de 

winkel is. Er moeten noodzakelijkerwijs keuzes worden gemaakt. Daarbij is het belang van het 

gemeentelijk vastgoed, zowel beleidsmatig, financieel en maatschappelijk, echter dusdanig groot en 

urgent dat het zaak is om nu daadwerkelijk te komen tot beleid en het verder op orde krijgen van het 

beheer. 

 

Op basis van het onderzoek heeft de raad de volgende zeven aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie overgenomen: 

1. De raad wordt aanbevolen het college te verzoeken met nadere voorstellen te komen om 

het beleid voor voorzieningen en vastgoed in onderlinge samenhang vast te stellen met 

gebruikmaking van de hiervoor genoemde aspecten. 

2. De raad wordt aanbevolen om bij het vast te stellen beleid een fundamentele keuze te 

maken voor het omgaan met het ondersteunen van gebruikers van voorzieningen en te 

borgen dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 

3. De raad wordt aanbevolen het college op te dragen de vastgoedinformatie volledig te 

maken door de kosten en inkomsten inzichtelijk te maken en deze vastgoedinformatie en -

kennis te concentreren op één plek in de organisatie. Vanuit die plek moeten sturing en 

actief risicomanagement op de vastgoedportefeuille worden uitgevoerd. 

4. De raad wordt aanbevolen het college op te dragen de oorzaken van de grote verschillen 

tussen verzekerde waarde en WOZ-waarde te achterhalen en bij te sturen. 

5. De raad wordt aanbevolen het college op te dragen om ook voor eigen huisvesting 

huurcontracten op te stellen, de programmering van het onderhoud te koppelen aan de 

status van de vastgoedobjecten en de mate van leegstand en bezetting (feitelijk gebruik) van 

het vastgoed systematisch en gestructureerd bij te houden. 

6. De raad wordt aanbevolen om het college te verzoeken om in de P&C-documenten 

informatie op te nemen die nodig is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 

uitvoering van het vastgoedbeleid te kunnen controleren. 

7. De raad wordt aanbevolen het college te vragen de rollen, taken en verantwoordelijkheden 

binnen de organisatie waar het gaat om het vastgoedvraagstuk duidelijker te beleggen. Een 

portefeuillehoudermanagement kan zorgdragen voor sturing op de vastgoedportefeuille. 

 

2b. Onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening 
De centrale onderzoeksvraag  daarbij luidde:  

Hoe kan de dienstverlening van de gemeente Midden-Groningen worden beoordeeld?  

 

De RKC heeft de volgende conclusies  getrokken: 

 Dienstverlening is een speerpunt van de gemeente Midden-Groningen.  

 Er zijn in korte tijd flinke stappen gezet.  

 Verbetering van de dienstverlening kost echter tijd.  

 



Op basis van het onderzoek heeft de raad de volgende acht  aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie overgenomen: 

1. Neem in de programmabegroting doelen op ten aanzien van de dienstverlening die concreet 

en meetbaar geformuleerd zijn.  

2. Werk het dienstverleningsconcept uit in een uitvoeringsprogramma.  

3. Continueer de goede serviceverlening door de klantcontactmedewerkers van de gemeente 

Midden-Groningen.  

4. Verbeter de telefonische bereikbaarheid van afdelingen en medewerkers. 

5. Verbeter de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website.  

6. Monitor op structurele wijze de ervaringen en tevredenheid van klanten. 

7. Vergroot de privacy aan de balie(s).  

8. Overweeg om na afhandeling van een melding openbare ruimte een reactie te geven via e-

mail/sms/WhatsApp.  

 

3c. Quick scan  
 
Verder zijn er twee quickscans uitgevoerd: 

 Het onderzoek naar de kostendekking van de rioolheffing 

 Het onderzoek naar de uitvoering van de Wet WOZ (onroerende zaakbelasting). 

 
De RKC heeft daartoe in 2019 voor beide onderzoeken relevante beleidsdocumenten opgevraagd en 

bestudeerd en verdiepende interviews uitgevoerd met de betrokken ambtenaren van de gemeente 

Midden-Groningen. Vervolgens heeft de RKC voor beide onderwerpen een rapport met bevindingen 

opgesteld. Deze rapporten met bevindingen zijn vervolgens aan het college voorgelegd voor een 

bestuurlijke reactie, de bestuurlijke reacties zijn inmiddels voor beide onderzoeken ontvangen en 

worden integraal aan de rapporten toegevoegd. 

De beide onderzoeken staan geagendeerd voor de raadscommissie van 13 februari 2020 en de raad 

van 27 februari 2020. 
 
 

4. Evaluatie gemeentelijke rekenkamerfunctie 
 

In oktober 2019 heeft een evaluatie van de huidige rekenkamerfunctie plaatsgevonden. De 

Rekenkamercommissie heeft hiervoor een zelfevaluatie uitgevoerd op basis van het model van de 

Nederlands Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 

Deze zelfevaluatie is vervolgens in een interactieve sessie met de auditcommissie besproken.  

De belangrijkste bevindingen daarvan zijn de volgende: 

 De auditcommissie is tevreden over de huidige invulling van de rekenkamerfunctie; 

 De auditcommissie vindt dat de huidige RKC voldoende onafhankelijk is; 

 De auditcommissie is tevreden met de kwaliteit van de rapporten; 

 De Rekenkamercommissie en de Auditcommissie hebben een aantal verbeterpunten 

vastgesteld voor de werkwijze van de rekenkamerfunctie. 

Op basis hiervan adviseert de auditcommissie de raad om per 1 januari 2020 gedurende 2 jaar door 

te gaan met de RKC in de huidige vorm en de huidige RKC leden nogmaals te benoemen voor 2 jaar 

tot 1 januari 2022. Deze herbenoeming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 19 

december 2019. In 2021 zal de RKC opnieuw worden geëvalueerd in relatie tot de doorontwikkeling 



van de rol van de auditcommissie en zal per 1 januari 2022 de definitieve rekenkamerfunctie worden 

vormgegeven. Hierbij zal ook de verordening tegen het licht worden gehouden en opnieuw worden 

vastgesteld.  
 

5. Samenstelling en budget/uitgaven RKC 

 
De Rekenkamercommissie bestond in 2019 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 Yvon Goedhart. 

 
Onderzoek dienstverlening extern bureau € 20.875,- 

Vergoedingen RKC externe VZ en leden € 24.288,92 

Vergoedingen (interne verrekening) ambtelijk secretaris € 23.601,24 

Contributie NVRR € 610,- 

Overig € 141,05 

  

Totaal € 69.516,21 

 

 

Het beschikbare jaarlijkse RKC  budget is € 62.000,-. Er is dus in 2019 een overschrijding met  

€ 7.516,21. In het evaluatiegesprek met de auditcommissie is het budget onderwerp van gesprek 

geweest en is aangegeven dat het budget in 2019 niet toereikend was. Jaarlijks wordt er één 

grootschalig onderzoek uitgevoerd en de kosten daarvan bedragen voor een kwalitatief goed 

onderzoeksbureau  rond de € 20.000,-. De overige kosten zijn veelal vaste lasten en zijn niet 

beïnvloedbaar. 

Ook dit is besproken en de auditcommissie heeft aangegeven dat een verhoging van het budget in 

de huidige tijd van bezuinigingen niet bespreekbaar is. Dit ondanks het feit dat de raad de RKC zeer 

waardevol vindt als instrument van de raad en zeer tevreden is over de verdere huidige invulling 

hiervan. In de RKC evaluatie van 2021 zal dit ook een punt van aandacht zijn en meegenomen 

worden in de voorstellen voor de definitieve rekenkamerfunctie vanaf 1 januari 2022. 

Ten aanzien van het budget is vooralsnog een oplossing gevonden. De leden van de rekenkamer 

voeren een aantal werkzaamheden in eigen beheer uit, hierdoor kan de inzet van de ambtelijk 

secretaris worden teruggebracht, waardoor binnen het budgettaire kader kan worden gewerkt.  

Daarnaast wordt er gekeken naar de kosten van de ambtelijke ondersteuning, wellicht dat hierin nog 

financiële ruimte kan worden gevonden. 

 


