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Onderwerp: Rekenkameronderzoek Accommodatiebeleid

Geachte raadsleden,
De Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo stuurt u hierbij het onderzoeksrapport
Accommodatiebeleid. In het rapport wordt het gevoerde accommodatiebeleid van de gemeente
Tynaarlo onderzocht. In 2014 heeft er een eerder onderzoek plaatsgevonden. Gezien het belang en
de actualiteit van het accommodatiebeleid hebben wij ervoor gekozen om een nieuw onderzoek uit te
voeren om te kijken naar de huidige stand van zaken en om te kunnen leren van de ontwikkelingen
van de afgelopen 5 jaar.
De hoofdvragen die in het onderzoek beantwoord worden zijn:
1. Liggen de voorbereiding en uitvoering van het Accommodatiebeleid (AB) op koers om op termijn de
gestelde doelen te halen?
2. Gebeurt dit op een doelmatige manier?
3. Worden de raad en burgers hierover op een transparante wijze geïnformeerd?
Wat in het onderzoek opvalt is dat het Accommodatiebeleid (AB) uit 2015 verschilt van het daarvoor
geldende Integraal Accommodatiebeleid (IAB). Er heeft een aanscherping van functies binnen de
accommodaties plaatsgevonden. Het huidige beleid richt zich op onderwijshuisvesting en
sportaccommodaties. In dit onderzoek wordt hierover een aanbeveling gegeven.
Andere aanbevelingen gaan over het opnemen van ambities ten aanzien van duurzaamheid en
toegankelijkheid bij toekomstige plannen en over communicatie met gebruikers van de
accommodaties. De informatievoorziening over het accommodatiebeleid binnen de Planning & Control
Cyclus kan versterkt worden. Het college van B&W geeft in hun bestuurlijke reactie aan te
onderzoeken op welke manier dat kan.

De Rekenkamercommissie heeft de samenwerking met het college en ambtenaren bij de
totstandkoming van dit rapport als prettig ervaren. Wij hopen dat het onderzoek u handvaten biedt
voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van accommodatiebeleid.
Met vriendelijke groet,
namens de Rekenkamercommissie

M.Y. van der Veen
Voorzitter
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