Rekenkamercommissie gemeente Aa en Hunze
Jaarverslag 2012 en Onderzoeksplan 2013

Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2012 en het Onderzoeksplan 2013 van de
Rekenkamercommissie voor de gemeente Aa en Hunze.
De Rekenkamercommissie (RKC) is door de gemeenteraad ingesteld op 8 juni 2005
en onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door
de gemeente gevoerde bestuur.
De RKC is één van de controle-instrumenten van de gemeenteraad en opereert
onafhankelijk van de gemeenteraad. De RKC wil bijdragen aan de kwaliteit van het
openbare bestuur in de gemeente Aa en Hunze.

Jaarverslag 2012
Werving en benoeming leden.
De RKC onderging in 2012 geen personele wijzigingen.
Beschikbare financiële middelen.
Van het voor 2012 beschikbare bedrag van € 37.677.- voor de RKC is € 14.865,60
Euro uitgegeven. Een deel van dit bedrag, € 6.000, - is uitgegeven aan
onderzoekskosten voor het rapport over Communicatie. In 2013 zal het laatste deel
van de kosten voor dit onderzoek worden gedeclareerd.
In de begrotingsvergadering in het najaar van 2012 is besloten om € 9.000, - te
bezuinigen op het budget van de RKC. Dit houdt in dat voor 2013 een bedrag van
€ 29.415, - beschikbaar is.
Communicatie - extern.
Via publicaties in de Schakel en op de website wordt aan de inwoners bekendheid
gegeven aan taak, samenstelling en werkwijze van de RKC. Inhoudelijke informatie
wordt beschikbaar gesteld via publicatie van de jaarverslagen en de
onderzoeksagenda’s op de website.
Deze communicatie heeft ten doel draagvlak te ontwikkelen in de samenleving.
Communicatie – intern.
In 2007 is besloten, dat de voorzitter en de secretaris op gezette tijden overleg
voeren met de voorzitter en de secretaris van het college, om te komen tot een
goede afstemming van enerzijds de door de RKC voorgenomen onderzoeken en
anderzijds de door het college uitgevoerde onderzoeken op grond van artikel 213a.
Ook wordt er wederzijdse informatie uitgewisseld met inachtneming van ieders
verantwoordelijkheid en bevoegdheid.
Op 5 december 2012 heeft dit afstemmingsoverleg weer plaatsgevonden.
In de vergadering van de RKC van 30 november 2012 is de leden gevraagd om de
fracties te consulteren over suggesties voor het onderzoeksjaar 2013. De secretaris
heeft de fractievoorzitters van de VVD en D66 gepolst.

Vanuit de verschillende raadsfracties zijn vervolgens een aantal suggesties gedaan
(zie hiervoor het Onderzoeksplan).
Onderzoeken - algemeen.
Sinds de oprichting van de RKC zijn de volgende onderzoeken verricht.
2006: Onderzoek Grondbedrijf.
Onderzoek Zoutstrooibeleid.
Onderzoek Bladruimingsbeleid.
2007: Onderzoek subsidiëring welzijnsinstellingen
Onderzoek digitale dienstverlening
Onderzoek optie- en handhavingsregelingen
2008: Onderzoek artikel 213a-onderzoeken
Onderzoek wegenonderhoud
2009: Onderzoek re-integratietrajecten
Externe evaluatie functionering RKC.
2010: Vooronderzoek Permanente bewoning recreatiewoningen
2011: Vooronderzoek gemeentelijke kosten rechtszaken (incl. benchmarkonderzoek
bij de Drentse gemeenten).
Vooronderzoek naar de relatie tussen pilots en beleid
Vooronderzoek naar de relatie tussen oplegging van verhogingen op de
rioolrechten
2012: Onderzoek Jongerenwerk
Onderzoek Communicatie (wordt afgerond in 2013)
Onderzoeken 2012, nader beschouwd.
In 2012/2013 heeft de RKC een onderzoek uitgevoerd naar Communicatie. De
resultaten van dit onderzoek zullen voor de zomer van 2013 worden behandeld in de
raad.
Ook is in 2012 het Rapport Jongerenwerk afgerond. Dit rapport is behandeld in de
raad van 6 juni 2012. De raad heeft besloten om in te stemmen met de conclusie en
aanbevelingen van de RKC. Het besluit van de raad luidt als volgt:
1. Stel als raad een integrale visie vast op jeugdbeleid en jongerenwerk en werk
deze integrale visie uit in specifieke, meetbare en tijdgebonden doelen, die het
uitvoeringsniveau ( focus op jeugdsozen, JOAP’s, hokken en keten) overstijgen. Het
college kan deze visie en doelen vervolgens aan de hand van de al ingezette
Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) uitwerken in prestatieafspraken met
uitvoerende organisaties;
2. Geef het college opdracht om de BCF te evalueren en deze evaluatie aan de raad
ter bespreking aan te bieden. Geef het college opdracht om systematisch te
monitoren in hoeverre de verantwoorde prestaties in het jongerenwerk ook

daadwerkelijk zijn geleverd en hoe zij hebben bijgedragen aan de gemeentelijke
beleidsdoelen op het gebied van het jongerenwerk.
3. Bepaal als raad welke verantwoordingsinformatie u wilt hebben over de effectiviteit
van het jongerenwerk.
Vergaderingen in 2012
De RKC vergadert na afloop van de Presidium vergaderingen. Dat is in principe 1
keer per maand op vrijdagmorgen. In 2012 is er 7 keer vergaderd.
Samenstelling RKC
Teun van den Bout:
Henk Heijerman:
Annemieke Smit:
Ceciel Mentink:
Netty Weijenberg;
Pascal van Corbach:

externe voorzitter
fractievoorzitter Combinatie Gemeente Belangen, lid RKC
fractievoorzitter PvdA, lid RKC
fractievoorzitter CDA, lid RKC
fractievoorzitter GL, lid RKC
secretaris, raadsgriffier Aa en Hunze

Onderzoeksplan 2013
Consultatie fracties
De RKC heeft de gemeenteraadsleden op 30 november 2012 gevraagd om
suggesties te leveren voor het onderzoeksprogramma 2013.
Dit heeft de volgende ideeën opgeleverd:
1. Evaluatie van de juridische kwaliteit van besluiten op RO gebied. Hoeveel
zaken komen in bezwaar/beroep procedures en houden onze beschikkingen
dan stand?
2. Wat is de effectiviteit van ons duurzaamheidsbeleid? Wat kost het, wat levert
het op? Waar is het geld de laatste jaren zoal naar toe gegaan? En bovenal;
welk effect heeft het gehad op de CO2 uitstoot?
3. Worden de binnen onze begroting geoormerkte middelen ook daadwerkelijk
aan het doel besteed?
4. Er worden door ons in concrete gevallen soms besluiten genomen die buiten
de vastgestelde kaders van onze verordeningen vallen (maatwerk). In
hoeverre komen wij daardoor als overheid onbetrouwbaar over? Of
ondergraven wij hiermee ons eigen beleid?
5. Verkeersveiligheidsmaatregelen en de effecten daarvan
6. Bladafval en groenonderhoud.
De RKC heeft al deze onderwerpen besproken en hierover de volgende besluiten
genomen.
Ad. 1 De juridische kwaliteit van stukken op het gebied van RO is voor een groot
deel al meegenomen in het interne onderzoek naar juridische kwaliteit. Uit dit
onderzoek bleek ook dat een extern onderzoek niet noodzakelijk is.
Ad.2 De RKC zal dit onderwerp op de groslijst voor 2014 plaatsen. Reden hiervoor is
dat de RKC verwacht een meer inhoudelijk onderzoek uit te kunnen voeren na het
jaar van de Duurzaamheid in 2013.
Ad. 3 De RKC is van mening dat dit onderwerp niet geschikt is voor een
rekenkameronderzoek en dat deze vraag meer op de weg ligt van de accountant
Ad. 4 Er zal in 2013 een vooronderzoek plaatsvinden. De uitkomsten hiervan
bepalen of er in 2013 een onderzoek wordt gestart. Als voorbeelden kunnen dienen
de maatschap Beijering en de zandafgraving Gasselte.
Ad 5. De RKC heeft al eens een onderzoek naar het GVVP is gedaan. Toen bleek
onder meer dat de effecten van verkeersveiligheidsmaatregelen heel lastig te
onderzoeken zijn.
Ad 6. Er is al eens onderzoek gedaan naar bladafval. Een nieuw onderzoek zal daar
niet veel aan toevoegen.

Conclusie: het onderwerp Duurzaamheid zal op de groslijst voor 2014 worden
geplaatst. In 2013 zal in ieder geval een vooronderzoek worden gedaan naar
“maatwerk”.

Overzicht van onderzoeken vanaf 2005 door het college (213a Gemeentewet) of
de RKC
Jaar
2005

Collegeonderzoek, art. 213a
Plattelandsvernieuwing

RKC onderzoeken
-

Inzet van middelen flexpot P & O.
Klachtentelefoon

2006

2007

2008

Uitvoering WVG (Wet Voorzieningen
Gehandicapten)
Verhuur sportaccommodaties

Grondbedrijf

Leerlingenvervoer

Bladruimbeleid

Onderhoud wegenbeheerspakket
Verhuur sportaccomodaties

Zoutstrooibeleid
Welzijnsbeleid

Leerlingvervoer

Optie-/handhavingsregelingen

Onderhoud wegenbeheerspakket
Afdoening ingekomen stukken
Terugdringing ziekteverzuim

Digitale dienstverlening
Doelmatigheidsdoeltreffendheids
onderzoeken

Openbare verlichting

Wegenonderhoud

Jeugdbeleid/rondhangjongeren

2009

-

2010

Inhuur derden

2011

Kwaliteit financiële en administratieve
organisatie WMO
Kwaliteit financiële en administratieve
organisatie WMO
Afvalbrengstation

2012

Kwaliteit financiële en administratieve
organisatie WMO

Reintegratietrajecten
Externe evaluatie
Permanente bewoning
recreatiewoningen
(vooronderzoek)
Onderzoek kwaliteit
jongerenwerk
Gemeentelijke kosten
rechtszaken (vooronderzoek)
Relatie pilots/beleid
(vooronderzoek)
Rioolrechten/GRP
(vooronderzoek
Onderzoek Jongerenwerk
Communicatie

Afvalbrengstation
Afvalinzameling/containermanagement
Terugdringing voortijdige
schoolverlaters

2013

Kwaliteit financiële en administratieve
organisatie WMO
Voortijdig schoolverlaters
Afvalbrengstation
P&C cyclus

Communicatie

