Raadsklankbordgroep
Groningen, 11 september 2018

Geachte commissie,
Na lezing van uw voorstellen voor de instelling van een rekenkamercommissie voor de volgende
gemeente vragen we uw aandacht voor het volgende.
1. Uit ervaringen elders blijkt dat een nieuwe raad direct na instelling niet als eerste prioriteit heeft
om een nieuwe rekenkamercommissie aan het werk te zetten. Vaak duurt het meer dan een jaar
voor de nieuwe rekenkamercommissie met haar werkzaamheden begint. Nu er voor gekozen is
voor de gemeente Hogeland een geheel nieuwe rekenkamercommissie te werven, verwachten
wij dat dit in de gemeente Hogeland ook het geval zal zijn.
2. Bovenstaande heeft tot gevolg dat het onderzoek dat momenteel door de
rekenkamercommissies het Hoogeland en Bedum uitgevoerd wordt naar Ability stil zal vallen. Dit
onderzoek is weliswaar op tijd af als het gaat om een presentatie van de resultaten aan de
huidige raden, maar het onderzoek leidt tot aanbevelingen die naar onze overtuiging alleen door
de nieuwe raad ter harte kunnen worden genomen. Wij zouden het dan ook erg jammer vinden
als de bevindingen van dit onderzoek door de herindeling in een lade verdwijnen en daar niet
meer uit komen.
We hebben uw raden de afgelopen jaren graag geholpen, maar hebben nu het gevoel dat zonder
interim-rekenkamercommissie ons werk wel erg abrupt stopt. We geven u daarom in overweging
om te kiezen voor een interim-rekenkamercommissie die na 1 januari 2019 de werkzaamheden van
de huidige twee rekenkamercommissies afmaken en de overdracht van de werkzaamheden aan de
nieuwe leden verzorgen.
We stellen voor een interim-rekenkamercommissie in te stellen voor de overgangsperiode tussen
1 januari 2019 en de installatie van de nieuwe rekenkamercommissie. Deze interimrekenkamercommissie wordt gevormd door de huidige leden van de beide rekenkamercommissies,
zijnde Robert Douma, Elias de Haan en Jan R. Lunsing. Martha Buitenkamp heeft aangegeven per
31 december 2018 haar lidmaatschap te willen beëindigen.
We zijn benieuwd of u dit in uw overweging mee wilt nemen.
Vriendelijke groet,
Martha Buitenkamp, Robert Douma, Elias de Haan en Jan Lunsing

