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Geachte raadsleden en andere 
belangstellenden, 
 
Hierbij de Nieuwsbrief voorjaar 2023 van de 
Rekenkamercommissie Smallingerland. 
 
Onderzoek Participatie en Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet beoogt 
onder andere een sterkere burgerparticipatie 
bij ruimtelijke plannen. Hoewel de invoering 
van de Omgevingswet enkele malen is 
uitgesteld (invoering per 1 januari 2024 is 
inmiddels een feit) heeft de gemeente 
Smallingerland in het verleden al wel stappen 
gezet met betrekking tot deze participatie. 
De rkc wilde graag weten wat de stand van 
zaken was en heeft daarom mee gedaan aan 
een onderzoek door meerdere rekenkamers 
waarbij de centrale vraag luidde: 'Op welke 
manier geeft de gemeente uitvoering aan 
burgerparticipatie en welke lessen zijn te 
trekken voor de toekomst, met het oog op de 
omgevingswet?'   
Het onderzoek is mede uitgevoerd om de raad 
te ondersteunen en te voorzien van concrete 
aanbevelingen ten behoeve van het door het 
college voorgenomen beleidsstuk over 
participatie en Omgevingswet. 
Het onderzoek is ingericht rondom vier cases 
die zijn bestudeerd en waarover de betrokken 
partijen zijn geïnterviewd. Het betrof de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie, het 
project Oudega aan het water, het project De 
Peinder Mieden en de locatiekeuze van het 
nieuwe zwembad. 
 
In november 2022 is het onderzoek over 
Participatie en Omgevingswet afgerond en is 
het rapport met conclusies en aanbevelingen 
aangeboden aan de raad. Op 6 december is 
een informatiebijeenkomst voor de raad 
gehouden, waarin zich een levendige 
discussie ontspon. 
Het rapport wordt door de raad  in het voorjaar 
van 2023 behandeld, in samenhang met het 
collegevoorstel voor het participatiebeleid en 
Omgevingswet. 
 
Het volledige rapport is te vinden via de link 
Eindrapport (1).pdf (smallingerland.centraal) 
 

 

 
Onderzoek dienstverlening 
De rekenkamercommissie startte in het derde 
kwartaal van 2022 met een onderzoek naar 
dienstverlening. Het doel is om in kaart te 
brengen welke projecten er sinds 2012 zijn 
geweest om de dienstverlening te verbeteren, 
welke middelen hier mee gemoeid zijn en wat 
de rol van de gemeenteraad hierin is geweest.  
 
Het onderzoek nadert nu de afrondende fase. 
Het onderzoekbureau BEA heeft de relevante 
documenten bestudeerd en gesprekken 
gevoerd. Dit wordt nu vervat in een 
eindrapportage. De verwachting is dat het 
rapport in het voorjaar van 2023 aan de raad 
kan worden aangeboden. 
 
 

 
 
 
Vervolgonderzoek Carins 
Als eerder gemeld is het vervolgonderzoek als 
gevolg van de Corona-pandemie uitgesteld tot 
2023. Het onderzoek gaat nu eind maart  van 
start. Het bureau B&A zal het onderzoek 
uitvoeren.  
 
Het is de bedoeling om antwoord te geven op 
de vraag of Carins gebracht heeft wat beoogd 
werd met de oprichting van deze B.V. 
 
De rekenkamer heeft de ambitie om dit 
kalenderjaar het vervolgonderzoek aan de 
raad aan te bieden.  
 
 
 
 

file://///smallingerland.centraal/DFS/Home/stienstj/Downloads/Eindrapport%20(1).pdf
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Van rekenkamercommissie naar 
rekenkamer 
Op 1 januari 2023 is de Wet Versterking 
decentrale rekenkamers in werking getreden. 
Door deze wet kunnen gemeenten niet langer 
kiezen voor de optie van een rekenkamer-
commissie maar is een rekenkamer verplicht. 
Uiterlijk per 1 januari 2024 moeten alle 
gemeenten aan deze wet voldoen; 2023 is 
een overgangsjaar. 
 
Eén van de belangrijkste zaken uit de nieuwe 
wet is dat raadsleden geen deel uit mogen 
maken van de rekenkamer. (Smallingerland 
heeft nu nog een rekenkamercommissie met 
vier externe leden en drie raadsleden.) 
 
In 2023 zullen een aantal zaken geregeld 
moeten worden. Zo moet de betreffende 
gemeentelijke verordening aangepast worden 
en moet de bemensing van de nieuwe 
rekenkamer geregeld worden. 
Ook moet nagedacht worden over de manier 
waarop het contact tussen de rekenkamer en 
de raad georganiseerd kan worden. 
 
Zodra de VNG-modelverordening en het 
stappenplan voor de overgang beschikbaar 
zijn zal een werkgroep uit de raad worden 
geformeerd om, met input vanuit de huidige 
rekenkamercommissie, te komen tot een 
voorstel voor de invulling van de 
Smallingerlandse rekenkamer. 
 
 
 
 
 

  
Tot slot 

Heeft u vragen over het werk van de 
rekenkamercommissie, schroom dan niet om 
ons te benaderen.  
Dit kan het makkelijkste via de secretaris, Joke 
Stienstra via griffie@smallingerland.nl. 
Info over de rkc is te vinden via de link  De 
Rekenkamercommissie - Smallingerland. Daar 
zijn bijvoorbeeld eerder uitgebrachte rapporten 
opgenomen.  
 

https://www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Bestuur_en_organisatie/De_rekenkamercommissie
https://www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Bestuur_en_organisatie/De_rekenkamercommissie

