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Betreft : Onderzoeksprogramma 2016

Geachte leden van de gemeenteraad

De Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo (RKT) heeft een onafhankelijke positie binnen de
gemeente. Haar doel is de gemeenteraad een extra handvat te bieden zijn controlerende taak uit te
voeren.
De RKT legt jaarlijks, ter kennisname, een onderzoeksprogramma voor aan de gemeenteraad. In dit
onderzoeksprogramma zijn de onderzoeksactiviteiten opgenomen, die de rekenkamer in 2016 wil
uitvoeren. De rekenkamercommissie heeft voordat zij tot haar keuze kwam de raadsfracties, de
concerncontroller en de accountant gesproken over mogelijke onderzoeksonderwerpen voor 2016.
Onderzoeken 2016
De RKT is onafhankelijk in haar onderwerpskeuze. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij
onderzoekt, wanneerr zij dat doet en hoe ze het onderzoek aanpakt. Belangrijk voor een RKT is te weten
wat er speelt en leeft in politiek Tynaarlo. Jaarlijks vindt daarom een gesprek plaats met de raadsfracties.
Gesproken wordt over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Ook wordt jaarlijks een gesprek gevoerd met
de concerncontroller en de accountant. Doel van dit gesprek is afstemming tussen de diverse uit te
voeren onderzoeken.
Bij de keuze van de onderzoeksonderwerpen zijn verschillende zaken van belang. De RKT stelt
prioriteiten ten aanzien van de onderwerpen en het soort onderzoek op basis van de wensen van de
raad, de verordening, haar taakopvatting, de beschikbare onderzoekscapaciteit en het beschikbare
budget. Een onderwerp moet passen binnen de taakopdracht van de RKT en bijdragen aan de missie. Bij
het selecteren van de onderwerpen door de RKT spelen belang van, twijfel over en risico’s van een
onderwerp een rol.
Onderwerpselectie vindt plaats aan de hand van een achttal criteria. Daarnaast dient bij de selectie van
onderwerpen sprake te zijn van:
evenwichtige verdeling over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opvolgende
onderzoeken
het communiceerbaar zijn van de resultaten naar de bevolking
afstemming met andere onderzoeken die binnen de gemeentelijke organisatie worden
uitgevoerd.
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De onderzoeksonderwerpen voor 2016 zijn:
1. Privacy in het sociaal domein
2. Informatiebeveiliging en databescherming

Overige activiteiten
Delen kennis en ervaring
De RKT werkt aan de opbouw van kennis door landelijke ontwikkelingen te volgen, waarbij gebruik
gemaakt wordt van ervaringen van andere rekenkamers/-commissies, waarvoor de Nederlandse
Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie (NVRR) een goede toegang biedt. Verder
bestaat het voornemen regionale bijeenkomsten in een van de noordelijke provincies te bezoeken. Deze
bijeenkomsten zijn belangrijke informatiebronnen voor het werken als lid van de rekenkamercommissie.

Begroting
De jaarbegroting voor de RKT ziet er over 2016 als volgt uit:
- vergoedingen externe leden
- onderzoeksbudget (incl. kosten secretaris)

Totaal budget

2016

€
€

9.500
23.000

€ 32.500=========

Tenslotte
Het is mogelijk dat de rekenkamercommissie de onderzoeksprogrammering nog wijzigt als de actualiteit
daarvoor aanleiding geeft of als de gemeenteraad een verzoek richt aan de rekenkamer om een specifiek
onderzoek uit te voeren.

Met vriendelijke groet,

Mr. M.Y. van der Veen
Voorzitter Rekenkamercommissie Tynaarlo

