Rekenkamercommissie Gemeente Tynaarlo

REKENKAMERCOMMISSIE
TYNAARLO
JAARVERSLAG 2015

Voorwoord

Voor u ligt ons jaarverslag '' Rekenkamercommissie Tynaarlo Jaarverslag 2015.”
Wij doen als rekenkamercommissie gem eente T ynaar l 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
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 2015 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 bestaat uit drie externe leden met ondersteuning van een ambtelijke
secretaris. Wij, leden van de rekenkamercommissie, zijn onafhankelijk en betrokken. 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 2015:
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 Assen en
Mw. mr. B. Slofstra, ambtelijk secretaris

Op 27 oktober 2015 zijn de leden van de rekenkamercommissie allen herbenoemd voor een periode
van 5 jaar. Tevens is de ambtelijk secretaris opnieuw benoemd met als plaatsvervangers de heer J.L.
de Jong (griffier) en mw. N. Uilkema (plv. griffier) .

1.2.

Werkwijze

Werkplan
Er is een werkplan, vastgesteld in 2006, 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 de onderzoeken hebben wij de opzetten gemaakt, de onderzoekers geselecteerd, het
onderzoeksproces begeleid en bijgestuurd, de rapporten vastgesteld en gepresenteerd.
Verder is de rekenkamercommissie lid van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers &
Rekenkamercommissies (NVRR).
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2.

Onderzoeken 2015

In 2015 heeft de RKT een onderzoek naar het onderhoud openbare wegen in de gemeente
Tynaarlo gedaan. Dit onderzoek is op 27 oktober 2015 in de gemeenteraad behandeld. Vervolgens
is er onderzoek gedaan naar Toezicht en Handhaving in de gemeente Tynaarlo. Dit onderzoek is in
december afgerond en is in februari 2016 aangeboden aan de gemeenteraad.
.
2.1

Onderzoek Onderhoud wegen

Doel – en vraagstelling onderzoek

De Rekenkamercommissie had de volgende twee doelen voor ogen met dit onderzoek:
1. Inzicht geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van het onderhoud
van de openbare wegen in de gemeente Tynaarlo.
2. Inzicht geven in de kwaliteit van de informatievoorziening over het onderhoud van de
openbare ruimte aan de gemeenteraad van Tynaarlo.
Aanbevelingen
Het onderzoek heeft geresulteerd in een viertal aanbevelingen voor versterking van sturing en
beheersing op het onderhoud van openbare wegen in de gemeente Tynaarlo
1. Maak de huidige stand van zaken van het onderhoud van wegen (beschikbare budget en
budget benodigd voor bestaand ambitieniveau), mogelijke keuzes en mogelijke consequenties
inzichtelijk voor de raad.
2. Maak meerjarenonderhoudsprogramma’s op het onderhoud en beheer van wegen.
3. Kijk kritisch naar de geformuleerde doelstellingen, activiteiten en inzet van middelen en
onderlinge logica.
4. Ondersteun de raad beter bij haar kaderstellende rol aangaande het beheer en onderhoud
van wegen.
Op 27 oktober 2015 is dit onderzoek behandeld door uw raad en heeft u de aanbevelingen
overgenomen.
2.2.

Onderzoek Toezicht en Handhaving gemeente Tynaarlo

Doel- en vraagstelling onderzoek
In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:
In hoeverre is het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Tynaarlo vastgelegd, is dit
beleid en de uitvoering ervan rechtmatig, doeltreffend en doelmatig en in hoeverre vinden
sturing en verantwoording plaats.
Het onderzoek is in december 2015 afgerond en in februari 2016 aan uw raad voorgelegd. In het
jaarverslag 2016 zal hierover gerapporteerd worden.

3.

Overige activiteiten

3.1

Overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en concerncontroller

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 2015. Verder wordt met de
concern-controller afgestemd over de diverse uit te voeren onderzoeken.
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4.

Financiën

4.1.

Budget Rekenkamercommissie

Voor het jaar 2015 hadden wij de beschikking over een bedrag van € 32.500,--

4.2.

Verantwoording 2015 en begroting 2016

Begroting 2015
€ 9.500
€

Bestede bedragen 2015
€ 9.239,48

23.000

Totaal € 32.500

Raming 2016
€
9.500

€ 19.472,64

Totaal
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€

Totaal
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23.000

€ 32.500

Toelichting op
kosten externe leden/
begeleiding onderKosten onderzoeken

