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Geachte raadsleden en andere
belangstellenden,
Hierbij de Nieuwsbrief van de
Rekenkamercommissie Smallingerland
nazomer 2022
Onderzoek Participatie en Omgevingswet
De Rekenkamercommissie is gestart met een
onderzoek naar participatie en de Omgevingswet. Participatie en burgerinitiatieven spelen
een steeds grotere rol in beleidsvorming en
uitvoering. Van gemeenten wordt steeds meer
verwacht dat zij een faciliterende in plaats van
sturende rol op zich nemen in participatietrajecten.
Met de invoering van de Omgevingswet, zal
deze trend verder worden versterkt. Eén van
de belangrijkste doelen van de Omgevingswet
is het bieden van meer ruimte aan initiatieven
uit de samenleving. De Omgevingswet daagt
gemeenten uit om de samenwerking met
inwoners en organisaties vorm te geven, zodat
de keuzes voor de leefomgeving vooral
gezamenlijk gemaakt worden, met maatwerk
waar mogelijk. De toename van participatietrajecten heeft invloed op de rollen van college
en raad.
In het onderzoek worden de kaders met de
ambities en de spelregels van de gemeente in
kaart gebracht. Vervolgens worden drie case
studies in kaart gebracht van projecten waarin
participatie heeft plaatsgevonden.
Op basis van de bevindingen van het onderzoek zal de Rekenkamercommissie
aanbevelingen formuleren. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door Necker en zal naar
verwachting in het najaar van 2022 worden
afgerond.
Onderzoek dienstverlening
De rekenkamercommissie start 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
en wat de rol van de gemeenteraad hierin is
geweest. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door het Bureau voor Economische
Argumentatie. De rekenkamer heeft het
streven om het eindrapport in het eerste
kwartaal van 2023 aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Ontwikkelingen rekenkamer(commissie) in
politiek Den Haag
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over de voorgenomen
wetswijziging waardoor (ondermeer) de
samenstelling van de rekenkamercommissie
verandert. De wetswijziging is parlementair
behandeld in de Tweede Kamer; dit heeft niet
geleid tot fundamentele aanpassingen.
Een belangrijk onderdeel van deze wet is dat
het voor raadsleden niet meer mogelijk is om
lid te zijn van een rekenkamer. De
rekenkamer mag alleen nog uit externen
bestaan. Een amendement om raadsleden
toch nog zitting te laten nemen in lokale
rekenkamers, mits ze maar een minderheid
vormen en de voorzitter een externe is, haalde
het niet.
Minister Bruins Slot streeft naar inwerkingtreding van de wetswijziging op 1 januari
2023. De Eerste Kamer dient nog in te
stemmen met de wet.

Verordening Rekenkamercommissie
gewijzigd
De Rekenkamercommissie heeft in 2021 een
evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar het
eigen functioneren. De uitwerking van
sommige aanbevelingen die aan de
Rekenkamercommissie zijn gedaan zou zijn
weerslag moeten vinden in de Verordening op
de Rekenkamercommissie en het Reglement
van Orde en de Werkwijze van de
rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie heeft daartoe bij de raad een
voorstel ingediend voor een gewijzigde
verordening.
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De Raad heeft deze in zijn vergadering van 24
mei 2022 vastgesteld. De rekenkamercommissie zal nu ook haar Reglement van
Orde en Werkwijze aanpassen.
Hiermee zijn de aanbevelingen inzake de
kaders waarbinnen de rekenkamercommissie
haar werkzaamheden uitvoert, integraal
overgenomen en verwerkt.
Wijziging samenstelling
De rekenkamercommissie bestaat uit vier
externe leden (onder wie de voorzitter) en drie
raadsleden. De zittingstermijn van de
raadsleden komt ten einde op het moment van
de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom
moesten na de verkiezingen van maart 2022
de drie "raadsplaatsen" opnieuw worden
ingevuld.
Mevrouw Mast is wederom gekozen als lid van
de rekenkamercommissie; de heren Postma
en Cnossen hebben de plaatsen ingenomen
van mevrouw Mulder en de heer De Vries.
De zittingstermijn van mevrouw Fogl, één van
de vier externe leden, verstreek in mei 2022.
In de vergadering van 7 juni 2022 heeft de
gemeenteraad mevrouw Seinen uit Emmen in
haar plaats benoemd als lid van de
rekenkamercommissie.

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.

