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I. INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Rekenkamercommissie Het Hogeland. Deze 

commissie beoogt door het doen van onderzoek positief bij te dragen aan de kwaliteit 

van de discussie van de gemeenteraad. De onderzoeken zijn gericht op doeltreffendheid, 

doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de gemeenten gevoerde beleid. Het 

accent ligt daarbij op het lerende aspect. 

Dit jaarverslag beschrijft de werkwijze van de Rekenkamercommissie en geeft vervolgens 

een overzicht van de werkzaamheden in 2021. De Rekenkamercommissie heeft het 

jaarverslag vastgesteld in haar vergadering van 13 april 2022. 

II. WERKZAAMHEDEN IN 2021 

WERKWIJZE REKENKAMERCOMMISSIE 

De Rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad en verricht haar 

werkzaamheden onafhankelijk ten behoeve van de gemeenteraad. De werkwijze van de 

Rekenkamercommissie is vastgelegd in een gemeentelijke verordening. 

Op grond van de verordening is de Rekenkamercommissie bevoegd haar eigen werkwijze 

vast te leggen in een protocol en een reglement van orde op te stellen. De 

Rekenkamercommissie heeft beide vastgelegd in het document Reglement van Orde en 

Onderzoeksprotocol. 

OVERLEG REKENKAMERCOMMISSIE 

De Rekenkamercommissie komt elke maand bijeen. In 2021 heeft als gevolg van de 

COVID-19 pandemie een deel van de vergaderingen in een digitale setting 

plaatsgevonden. 

 

ONDERZOEKEN 

Er is met alle fracties gesproken om onderzoeksonderwerpen te inventariseren. Hiervan 

is op basis van prioriteit een longlist en een shortlist gemaakt. De shortlist is in overleg 

met de auditcommissie besproken waarna is besloten een onderzoek uit te voeren naar 

de jeugdzorg in de gemeente. Dit onderzoek, dat is uitgevoerd door ZorgfocuZ, is eind 

2020 van start gegaan en in het najaar van 2021 opgeleverd. 

 

Het onderzoek naar de jeugdzorg is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de doeltreffend 

en doelmatigheid hiervan binnen de gemeente Het Hogeland. Er is gebleken dat 

duidelijke kaders en beleidsdoelstellingen ontbreken. Door ontbreken van zicht op doelen 

en in hoeverre die bereikt zijn is daardoor er geen oordeel te geven over doelmatigheid 

en doeltreffendheid. Hoewel een duidelijke koers ontbreekt scheelt het niet aan de 

uitvoering van de jeugdzorg. Er is echter niet boven tafel gekomen of de juiste zorg bij de 

juiste persoon terecht komt. 

 

In 2021 is een start gemaakt met een onderzoek naar beschut werk. Dit onderzoek kijkt 

naar de toekomstbestendigheid en mogelijke scenario's voor van het gemeentelijk beleid 

ten aanzien van het beschut werk in het kader de participatiewet.  Dit onderzoek is 

uitgevoerd door de Parma Groep en wordt opgeleverd voor ambtelijk wederhoor in het 

voorjaar van 2022. 
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In december 2021 heeft de aanbesteding van het onderzoek naar de uitvoering van de 

schulphulpverlening plaatsgevonden. De keuze is gevallen op het onderzoeksbureau 

Breuer & Intraval. De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in a) het 

gemeentelijk beleid ten aanzien van de schuldhulpverlening, b) in de maatschappelijke 

impact van het gemeentelijk beleid en c) in de risico's in de uitvoering. Het onderzoek 

wordt in 2022 uitgevoerd. 

 

COMMUNICATIE/WEBSITE 

De rapportages van de onderzoeken zijn via de gemeentelijke website bij het onderdeel 

Rekenkamercommissie beschikbaar. 

 

III. BEMENSING 

Op 18 september 2019 werd de rekenkamer geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering in 

Uithuizen. De leden van de Rekenkamercommissie zijn: 

• de heer L.T. (Bert) Schudde (voorzitter) 

• de heer J.R. (Jan R.) Lunsing (vicevoorzitter) 

• mevrouw H.Z. (Hendrien) Damman (lid) 

• mevrouw M. (Marjolein) Zwerver (lid). 

Het secretariaat is in handen van mevrouw A.J. (Agnes) Penninga-Huisman. Zij is 

daarnaast werkzaam op de griffie van gemeente Het Hogeland. 

NEVENFUNCTIES EXTERNE LEDEN 

De heer Schudde is naast zijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie het 

Hogeland voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Eemsdelta, lid van 

de medezeggenschapsraad van de Openbare Basisschool Abt Emo in Westeremden en lid 

van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 

stichting Openbaar Onderwijs Marenland. 

De heer Lunsing (1959) is in 2015 gepromoveerd in de bestuurskunde aan de universiteit 

Twente. Daarvoor studeerde hij af in Recht en Bestuur (2007) als sociaal geograaf (1988) 

in Groningen. Hij is zelfstandig onderzoeker en adviseur en voor gemeenten in heel 

Nederland. Daarnaast is hij werkzaam als voorzitter van de Rekenkamercommissie 

Midden-Drenthe. Tot september 2021 was hij lid van de Rekenkamercommissie Almelo. 

In zijn vrije tijd is Lunsing lid van het landelijk bestuur van de NVRR en NVRR-Noord. 

Mevrouw Damman is werkzaam bij de Gemeente Groningen als financieel 

beleidsmedewerker. 

Mevrouw Zwerver is Manager Marketing & Sales bij Groningen Seaports. Daarnaast is zij 

als marketingvrijwilliger verbonden aan Donar, de basketbalclub uit Groningen. Aan het 

eind van 2021 is Zwerver beëdigd als lid van de Rekenkamer Midden-Groningen. 
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ZITTINGSTERMIJN EXTERNE LEDEN 

De aanstelling voor externe leden is voor een periode van vier jaar. De 

Rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat het voor de continuïteit niet goed is als alle 

externe leden tegelijk aftreden. In het benoemingsbesluit d.d. 18 september 2019 zijn 

daarom voor de verschillende leden verschillende zittingstermijnen opgenomen. 

NVRR 

De Rekenkamercommissie Het Hogeland is lid van de Nederlandse Vereniging van 

Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Drie leden van de rekenkamer hebben 

deelgenomen aan een cursus voor rekenkamerleden die werd georganiseerd door de 

NVRR. Door Corona werd het aantal cursusdagen verspreid over 2020 en 2021. 

 

IV. FINANCIEEL OVERZICHT 

De vergoeding van de leden is vastgelegd in de verordening. Deze bestaat uit een vast 

deel voor het uitvoeren van het onderzoek en voor de bezoldiging van de externe leden 

en uit een variabel deel t.b.v. de vergoeding van de reiskosten. De Rekenkamercommissie 

heeft geen reserves. 

 Budget Rekening 

Advies en Onderzoek 40.000 31.094 

Restant budget 2020 12.000  

Vergoedingen Leden 10.200 10.800 

Reiskosten 600 95 

TOTAAL 62.800 41.989 

 

In totaal is er in 2021 42 duizend euro uitgeven. De kosten voor advies en onderzoek 

bestaan uit de uitgaven aan ZorgfocuZ en de Parma Groep. We hadden gepland om nog 

een onderzoek op te starten eind 2021, doordat het offerte traject vertraging opliep kon 

er pas in 2022 gestart worden. Hierdoor zijn de kosten voor advies en onderzoek lager 

dan begroot. De reiskosten waren erg laag voor 2022 doordat er veel overleggen digitaal 

zijn gevoerd. 


