Aan: De leden van de gemeenteraad van Tynaarlo

Uw brief van

Ons kenmerk

Behandeld door
S. Puite

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Doorkiesnummer
0592 266 840

Correspondentieadres:
Postbus 5, 9480 AA Vries
Telefoon: 0592 266662
mail: info@tynaarlo.nl
Vries
1 april 2022

Onderwerp: Onderzoeksprogramma 2022
Geachte leden van de raad,
Wij informeren u graag over het onderzoeksprogramma 2022, het activiteitenplan en de begroting van
de Rekenkamercommissie Tynaarlo (RKT). In het onderzoeksprogramma zijn de
onderzoeksactiviteiten opgenomen die de rekenkamer in 2022 wil uitvoeren. Het activiteitenplan geeft
inzage in de overige activiteiten het komende jaar. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de
beschikbare middelen conform de begroting.
Onderzoeken 2022
Conform de verordening op de Rekenkamercommissie uit 2015 bepaalt de commissie zelf de
onderzoeksonderwerpen en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Het is uiteraard belangrijk om te
weten wat er speelt en leeft in de politiek en daarom heeft de Rekenkamercommissie Tynaarlo in
oktober 2021 gesproken met vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties en een oproep
onder inwoners gedaan in de lokale krant.
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, 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. 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.

Voor 2022 staat het volgende op het programma:
Oplevering rapport Implementatie Inclusie agenda VN-verdrag
Vanaf 14 juli 2016 is het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van kracht. Dit
verdrag heeft als doel een gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in de
maatschappij en moet ertoe leiden dat het meedoen van mensen met een beperking de norm wordt. De
gemeente Tynaarlo heeft in 2017 besloten te experimenteren met een inclusie agenda. De agenda is
een lijst van onderwerpen die raken aan wat er in het VN-verdrag staat. De doelstelling van het
onderzoek is de raad inzicht te verschaffen in hoe het in de gemeente Tynaarlo staat met de
implementatie van het VN-verdrag. Op dinsdag 17 mei wordt het rapport aan de gemeenteraad
aangeboden. Tijdens de bijeenkomst presenteert de voorzitter de belangrijkste aandachtspunten uit het
rapport.
Rekenkamerbrief: ‘Selectie marktpartijen voor herontwikkeling gemeentegrond’
Uit het jaarlijks overleg met raadsleden kwam de selectie van marktpartijen voor herontwikkeling
gemeentegrond naar voren als mogelijk onderwerp voor onderzoek. De Rekenkamercommissie
Tynaarlo voert in eigen beheer een vooronderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van
een lijst met feitelijke vragen over de herontwikkeling van gemeentegrond.
Overig onderzoek
Er zijn twee mogelijke onderzoeksonderwerpen die nog nader door de Rekenkamercommissie worden
bekeken. Het eerste is het gemeentelijk subsidiebeleid en het tweede punt is de aanbesteding van
welzijnsactiviteiten. Dit laatste onderzoek is naar aanleiding van de oproep in de krant, ingebracht
door een inwoner. Tot slot zal nader bekeken worden of het zinvol is om een doorwerking te
onderzoeken van het eerder verschenen rapport Evaluatie Resultaatgericht werken Noord en Midden
Drenthe ( September 2018 Vilans) over de inkoop van jeugdzorg en WMO.
Activiteitenplan 2022
Kennismaking gemeenteraad
Dit jaar start een nieuwe raadsperiode. In het startprogramma wordt uitleg gegeven over de rol en taken
van de rekenkamercommissie. Na het zomerreces organiseert de rekenkamercommissie een
bijeenkomst om nader kennis te maken en in gesprek te gaan.
Wet versterking lokale rekenkamers
De rekenkamercommissie volgt de voorbereiding in de Tweede Kamer van de nieuwe wet Versterking
Lokale rekenkamer en houdt in de gaten wat dit voor Tynaarlo betekent. De voornaamste voorgestelde
wijziging is dat alle gemeentelijke rekenkamers voortaan moeten bestaan uit externe leden, dat is hier al
het geval. Daarnaast worden enkele onderzoeksbevoegdheden uitgebreid.
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 een cursus te volgen en bijeenkomsten te bezoeken. Deze bijeenkomsten zijn
belangrijke informatiebronnen voor het werken als lid van de rekenkamercommissie. Daarnaast heeft de
RKT contacten met andere rekenkamercommissies in de provincie Drenthe. In overleg worden in
voorkomende gevallen in zaken die zich hiervoor lenen ook gezamenlijke onderzoeken uitgevoerd.

Begroting
De jaarbegroting voor de RKT ziet er over 2022 als volgt uit:
- Vacatie- en reiskosten externe leden
- Onderzoeksbudget / overige activiteiten
- Lidmaatschap NVRR*
Totaal budget

2022

€ 10.670
€ 25.000
€
395
--------------€ 36.065
=========

*Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
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,
Rekenkamercommissie Tynaarlo

Mw. dr. P. de Winter
Voorzitter
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