
Rekenkameronderzoek 
Accommodatiebeleid 
Tynaarlo
Startbijeenkomst

Roel Lauwerier

Marjan Schuitema

Thijs Boertien

8 juli 2019



Inhoudsopgave

Startbijeenkomst rekenkameronderzoek gemeente Tynaarlo2

1. Introductie door Rekenkamercommissie Tynaarlo

2. Introductie onderzoeksteam

3. Aanleiding

4. Onderzoeksvragen

5. Normenkader

6. Plan van Aanpak en Planning

7. Resultaat





Aanleiding
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• Onderzoek rekenkamercommissie in 2014 naar effectiviteit, doelmatigheid en 

transparantie van onderwijshuisvesting. 

• Maatschappelijke en financieel belang

• Nieuw accommodatiebeleid vastgesteld en uitgewerkt

• Vragen over voortgang in de uitvoering 



Onderzoeksvragen
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De hoofdvragen voor dit onderzoek zijn als volgt: 

1. Liggen de voorbereiding en uitvoering van het accommodatiebeleid op 

koers om op termijn de gestelde doelen te halen?

2. Gebeurt dit op een doelmatige wijze?

3. Worden de raad en burgers hierover op een transparante wijze 

geïnformeerd?



Normenkader
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Onderzoeksvraa
g Normen

Doeltreffendheid
 
 
 
 
 

De doelstellingen voor het accommodatiebeleid zijn eenduidig en consistent en zijn goed 
afgestemd op de doelen voor de betrokken beleidsterreinen zoals onderwijs, sport, 
burgerparticipatie, vastgoed e.d.

De doelstellingen voor het accommodatiebeleid zijn gebaseerd op de maatschappelijke wensen 
en behoeften aan voorzieningen op korte en lange termijn.

De gemeente leert van de opgedane ervaringen om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering zo 
nodig tijdig bij te sturen.

De inwoners c.q. gebruikers zijn tevreden over het accommodatiebeleid.

Doelmatigheid Er is sprake van een adequate kostenbewaking bij het accommodatiebeleid met betrekking tot 
zowel de kapitaallasten als de exploitatiekosten.

Er is goed inzicht in de staat van onderhoud en sprake van een planmatige aanpak hiervan.

De gemeente neemt maatregelen om de doelmatigheid te optimaliseren. Bijvoorbeeld door 
afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen; door het tarievenbeleid, etc.

Het beheer van accommodaties in eigen dienst draagt bij aan de doelmatigheid.

Transparantie en 
positie van de 
raad

De raad wordt op de juiste wijze betrokken bij de voorbereiding en vaststelling van het 
accommodatiebeleid zodat hij op een goede manier zijn kaderstellende taak kan uitvoeren.

De informatievoorziening aan de raad is tijdig, volledig en duidelijk zodat hij op een goede 
manier zijn controlerende taak kan uitvoeren.

De raad maakt proactief gebruik van haar bevoegdheden in het kader van haar kaderstellende 
en controlerende rol. 



Plan van Aanpak en Planning
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TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote 

en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, 

mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 

onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 

projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 

waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 

(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 

een grote impact op morgen.

Roel Lauwerier
rla@tg.nl

Marjan Schuitema
msh@tg.nl
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