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Onderwerp
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Gevraagd besluit
1 Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek Accommodatiebeleid
2 De aanbevelingen uit dit rapport over te nemen
Wat willen wij hiermee bereiken?
De Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo (RKT) heeft in 2014 eerder onderzoek gedaan naar
de effectiviteit, doelmatigheid en transparantie van het onderwijshuisvestingsbeleid. Het
accommodatiebeleid is sindsdien een actueel onderwerp gebleven. Daarom is ervoor gekozen om
het accommodatiebeleid (voor een deel opnieuw) onder de loep te nemen middels een
rekenkameronderzoek. Met dit onderzoek wil de RKT tussentijds de balans opmaken en in beeld
brengen wat er goed gaat en of er – gezien de ervaringen in de afgelopen jaren en/of nieuwe
inzichten en ontwikkelingen – verbeterpunten zijn voor de komende jaren. Hiermee wil de RKT de
raad behulpzaam zijn om zo goed mogelijk z’n rol te pakken bij het accommodatiebeleid.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid
en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Ieder jaar voert de
rekenkamer een aantal onderzoeken uit.
Wat ging er aan vooraf
In 2019 is gestart met het onderzoek aan de hand van een analyse van de inzichten in doeltreffendheid,
doelmatigheid en transparantie van het accommodatiebeleid, gevolgd door verdiepende gesprekken met
ambtenaren. Tot slot zijn er in januari 2020 zogenaamde focusbijeenkomsten georganiseerd met
raadsleden, sportbesturen en schoolbesturen. Alle informatie tezamen heeft geleid tot het huidige
onderzoeksrapport. Het onderzoek is, onder leiding van Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo,
uitgevoerd door onderzoeksbureau TwynstraGudde.
Hoe informeren we de inwoners?
De onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo staan gepubliceerd op
de raadswebsite raad.tynaarlo.nl
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