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Voorwoord

Voor u ligt: '' Rekenkamercommissie Tynaarlo Jaarverslag 2018.”
Wij doen als rekenkamercommissie gem eente T ynaarl o (RKT) onderzoek naar de
doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De
resultaten van de onderzoeken, kan uw raad gebruiken om aan uw kaderstellende en
controlerende taak, ten aanzien van de uitvoering van het gemeentelijk beleid door het college,
invulling te geven. W ij hopen met onze onderzoeken bij te dragen aan de kwaliteit van het
gemeentelijk openbaar bestuur.
Wij constateren dat de contacten met de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie
ook in 2018 prettig zijn verlopen en dat er sprake is van een coöperatieve houding.
Met dit jaarverslag brengen wij u op de hoogte van de activiteiten van de rekenkamercommissie
in 2018 en leggen wij verantwoording af.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie
Tynaarlo,

Mevrouw mr. M.Y. van der Veen.
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1.

Organisatie

De rekenkamercommissie, benoemd door de gemeenteraad bestaat uit drie externe leden met
ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Als leden van de rekenkamercommissie, zijn wij
onafhankelijk en betrokken. Onafhankelijk omdat wij als externe leden niet werkzaam zijn voor de
gemeente Tynaarlo noch op enige wijze actief zijn in de plaatselijke politiek. Wel zijn wij betrokken bij
de organisatie en bij de gemeenteraad.
Wij verrichten onderzoek binnen de gemeentelijke bestuurlijke organisatie. Ons doel is de
gemeenteraad een extra handvat te bieden om zijn controlerende taak uit te voeren.
1.1.

Samenstelling Rekenkamercommissie

De leden van de rekenkamercommissie in 2018:
Mevr. mr. M.Y. van der Veen, extern lid (voorzitter), wonende te Eelde
Dhr. drs. C. Jongsma, extern lid, wonende te Eelde
Dhr. J.A. Oostmeijer, extern lid, wonende te Emmen
De rekenkamercommissie wordt ondersteund door mw mr. B. Slofstra, ambtelijk secretaris.
Op 27 oktober 2015 zijn de leden van de rekenkamercommissie allen herbenoemd voor een laatste
periode van 5 jaar. Tevens is de ambtelijk secretaris opnieuw benoemd met als plaatsvervanger mw.
N. Uilkema (plv. griffier). Voor de heer Jongsma was 2018 op zijn verzoek zijn laatste jaar als lid van de
rekenkamercommissie.
1.2.

Werkwijze

Werkplan
Er is een werkplan, vastgesteld in 2006 bij de start van de rekenkamercommissie, waarin is
opgenomen hoe wij invulling geven aan onze taken. Het werkplan staat op de gemeentelijke website.
Onderzoeksprogramma en jaarverslag
Jaarlijks ontvangt de raad ter informatie het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie
Tynaarlo. Het onderzoeksprogramma geeft in het kort weer welke onderwerpen dat jaar door ons in
onderzoek worden genomen. Ook sturen wij aan de raad jaarlijks ons jaarverslag waarin de
werkzaamheden van het voorafgaande jaar staan vermeld.
Vergaderingen en bijeenkomsten
Maandelijks zijn wij bijeengekomen in een reguliere vergadering. Daarnaast hebben wij andere
vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond.
Voor het uitgevoerde onderzoek hebben wij de opzet gemaakt, de onderzoekers geselecteerd,
het onderzoeksproces begeleid en bijgestuurd, het rapport vastgesteld en gepresenteerd. In dit
proces zijn raadsleden betrokken bij de keuze van het onderzoeksonderwerp en de opzet van
het onderzoek.
Verder is de rekenkamercommissie lid van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers &
Rekenkamercommissies (NVRR).
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2.

Onderzoek Economisch beleid en vestigingsklimaat gemeente Tynaarlo

In 2018 hebben we het onderzoek “Economische beleid en vestigingsklimaat in de gemeente
Tynaarlo”, voorbereid en uitgevoerd. Dit was één van de onderwerpen die door raadsleden waren
aangedragen bij de jaarlijkse bijeenkomst van de rekenkamercommissie met de raadsspecialisten.
Op 15 mei werd de startbijeenkomst gehouden met raadsleden, collegeleden en ambtelijke
vertegenwoordigers. Hierbij werden aandachtspunten en suggesties meegegeven voor het
onderzoek.
De hoofdvraag van het onderzoek was: Wat heeft het economisch beleid van de gemeente Tynaarlo
opgeleverd in de periode 2013-2017, hoe ervaren ondernemers het ondernemersklimaat in Tynaarlo
en welke beleidslessen zijn uit de resultaten van het onderzoek te trekken.
Dit onderzoek heeft geleid tot een evaluatie van het economisch beleid (zoals vastgesteld in de
Kadernota Economie) en conclusies over het door de ondernemers ervaren ondernemersklimaat in
deze gemeente.
Naar aanleiding hiervan zijn een zevental beleidsaanbevelingen geformuleerd.
In de bestuurlijke reactie heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven zich in
algemene zin te herkennen in het rapport en de intentie te hebben een nieuw economisch beleid op te
stellen.
De resultaten van het onderzoek kunnen naar het oordeel van de commissie goede handvatten
bieden voor de kaderstellende rol van de gemeenteraad.
Op basis van de door de raad gestelde kaders kan het college een helder economisch beleid
opstellen met concrete uitvoeringsplannen.
Verder geeft het rapport een aantal praktische aanbevelingen voor maatregelen die voor de in de
gemeente gevestigde ondernemers positief kunnen werken en de relatie met de gemeente kunnen
verbeteren.
De commissie adviseerde de gemeenteraad om de aanbevelingen van het rapport over te nemen en
daarbij een termijn voor een debat over de kaderstelling door de raad te stellen.
In de raadsvergadering van 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad, na amendering van het
voorgestelde besluit besloten:
1. Kennis te nemen van de conclusies van het rekenkamerrapport
2. en het college opdracht te geven de aanbevelingen uit dit rapport in 2020 te betrekken bij de
formulering van een uitvoeringsprogramma inzake economisch beleid en de elementen hiervan op te
nemen in de Omgevingsvisie.

3.

Overige activiteiten

3.1

Overleg met de fractievoorzitters/ specialisten van de gemeenteraad.

Belangrijk voor ons is te weten wat er speelt en leeft in politiek Tynaarlo. In de afgelopen jaren
heeft er altijd een gesprek plaatsgevonden met de raadsfracties. Gesproken wordt dan over
mogelijke onderzoeksopdrachten. Dit overleg vond plaats in december 2018.
3.2

Contacten met regionale rekenkamercommissies

Naar aanleiding van een tweetal onderzoeken die in 2017 in samenwerking met verschillende
rekenkamercommissies uit de regio zijn uitgevoerd worden er contacten onderhouden met
rekenkamercommissies in de regio. Dit kan resulteren gezamenlijke onderzoeken. De heer Oostmeijer
is hiervoor contactpersoon namens de RKT.
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4.

Financiën

Begroting 2018
€ 33.582

Bestede bedragen 2018
€ 31.476

Raming 2019
€ 34.000

Toelichting
obegrotingsposten
kosten externe leden/
begeleiding en onderzoeken
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