RKC’s
OWO
Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

ONDERZOEKSPROGRAMMA
2021

Inhoudsopgave
1

2

Inleiding ....................................................................................................... 1
1.1

Werkwijze ............................................................................................................................................ 1

1.2

Selectiecriteria.................................................................................................................................... 1

Onderzoeksprogramma 2020 en 2021 .................................................................. 2
2.1.

2020....................................................................................................................................................... 2

2.2.

2021....................................................................................................................................................... 3

2.2.1

Budget .......................................................................................................................................... 3

2.2.2

Onderzoeken in 2021 ................................................................................................................. 3

1

Inleiding

De gemeentewet kent sinds de invoering van de Wet dualisering Gemeentebestuur in 2002 de
verplichting voor iedere gemeente om een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen. De
gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben in 2015 besloten om een
personele unie te vormen voor de rekenkamercommissie. Elke gemeente heeft zo een eigen
rekenkamercommissie, maar met dezelfde (externe) leden en dezelfde werkwijze.

1.1
Werkwijze
De rekenkamercommissies stellen ieder jaar een onderzoeksprogramma op voor de onderzoeken die
zij het komend jaar voornemens zijn uit te voeren. Dit onderzoeksprogramma staat echter niet
volledig vast voor het komende jaar. Het onderzoeksprogramma kan worden bijgesteld op basis van
actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Een belangrijke basis voor het onderzoeksprogramma
zijn de wensen en suggesties van de gemeenteraadsleden. Omdat vanwege de corona-maatregelen
een fysiek overleg met de raadsfracties niet mogelijk was, hebben de rekenkamercommissies ervoor
gekozen om dit overleg uit te stellen tot een moment waarop dit weer mogelijk is. Voor de
voorbereiding voor het onderzoeksprogramma 2021 kunnen we met de onderwerpen die de
raadsfracties ons eerder aanreikten en de nog in 2021 doorlopende onderzoeken van 2020 nog even
vooruit.
De rekenkamercommissies staan bij het zich oriënteren op onderzoeksonderwerpen open voor
suggesties van de raad, organisaties/instellingen in de dorpen en van burgers inzake onderwerpen.
Verder oriënteren de rekenkamercommissies zich op de actualiteit, het werk van andere
rekenkamer(commissie)s in het land en op de informatie van de NVRR (Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers & Rekenkamercommissies). Voor 2021 leidt dit tot twee onderwerpen die door de
rekenkamercommissie zelf zijn toegevoegd aan de shortlist.
Er zijn het afgelopen jaar geen suggesties van inwoners van de gemeenten ontvangen.
De rekenkamercommissies houden een groslijst bij van mogelijke onderwerpen, deze lijst is als bijlage
opgenomen in het onderzoeksprogramma.
Voor het bepalen van haar uiteindelijke keuze hanteren de rekenkamercommissies selectiecriteria
(zie paragraaf 1.2). Uiteraard waken de rekenkamercommissies voor overlap in onderzoek binnen de
gemeente en houden zij rekening met onderzoeken die het College doet.

1.2
Selectiecriteria
De rekenkamercommissies hanteren de volgende selectiecriteria bij de keuze voor onderzoeken,
namelijk:
1. het onderzoek moet betrekking hebben op de doeltreffendheid, doelmatigheid,
rechtmatigheid van het beleid en van de uitvoering van het beleid. Ook zal bij elk onderzoek
worden bekeken in hoeverre het burgerperspectief onderzocht kan worden;
2. er moet sprake zijn van een substantieel (maatschappelijk en/of financieel) belang;
3. het onderzoek moet betrekking hebben op beleid dat door de gemeente valt te beïnvloeden;
4. bij de opeenvolgende onderzoeken moet zoveel mogelijk sprake zijn van een evenwichtige
spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen;
5. er moet sprake zijn van bruikbaarheid en verwachte leereffecten;

In onze oriëntatie op de suggesties van de raadsleden wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij
de actualiteit als het gaat om de keus van onderzoeksonderwerpen. Uit het oogpunt van

1

kostenbesparing én om van elkaar te leren kijken de rekenkamercommissies ook naar de mogelijkheid
om onderzoeken voor meerdere gemeenten te combineren.
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Onderzoeksprogramma 2020 en 2021

2.1.
2020
In 2020 zijn de volgende onderzoeken afgerond:
Ooststellingwerf
Financiële sturing
jeugdwet

Weststellingwerf
Financiële sturing
jeugdwet

Opsterland
Financiële sturing
jeugdwet

Gebiedsteams
Tabel 1: overzicht afgeronde onderzoeken 2020

In 2020 worden de volgende onderzoeken1 gedaan:
Ooststellingwerf
Schuldhulpverlening

Weststellingwerf

Opsterland
Schuldhulpverlening
Gebiedsteams

Landelijk onderzoek
NVRR: meldingen
openbare ruimte

Landelijk onderzoek
NVRR: meldingen
openbare ruimte

Landelijk onderzoek
NVRR: meldingen
openbare ruimte

Tabel 2: overzicht opgestarte onderzoeken 2020

Verder zijn de volgende vooronderzoeken uitgevoerd:
Ooststellingwerf
Duurzaamheid

Weststellingwerf
Laaggeletterdheid

Opsterland
Duurzaamheid

Schuldhulpverlening
Tabel 3: overzicht uitgevoerde vooronderzoeken 2020
Duurzaamheid
Op basis van het vooronderzoek is de rekenkamercommissie tot de conclusie gekomen dat een
onderzoek naar duurzaamheid/ energietransitie op dit moment nog te vroeg is. Met name het feit
dat de ambities op het gebied van energietransitie voor een groot deel worden bepaald door het
regionale en landelijke programma maakt onderzoek naar het gemeentelijke beleid lastig. Het
einddoel voor deze provincie en dus ook voor Ooststellingwerf en Opsterland, is nog niet met
zekerheid vast te stellen. Het onderwerp is op de groslijst gezet.
Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is in Weststellingwerf één van de onderdelen van de integrale aanpak
armoedebeleid en schulden. Gebleken is dat er nog geen specifiek plan van aanpak voor
1

De bijbehorende onderzoeksopzetten zijn eerder ter kennisname naar de betreffende raden gestuurd.
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laaggeletterdheid is opgesteld, dit in afwachting van de evaluatie van een pilot voor een integrale
opzet van de coördinatie laaggeletterdheid door de bibliotheek. De evaluatie van deze pilot is eind
2020 gepland. De rekenkamercommissie heeft besloten nu geen onderzoek te doen.
Schuldhulpverlening Weststellingwerf
In de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf is in 2020 gestart met een onderzoek naar
Schuldhulpverlening. De rekenkamercommissie heeft ook in Weststellingwerf een vooronderzoek
gedaan en de raad gevraagd extra budget beschikbaar te stellen voor een rekenkameronderzoek. Dit
verzoek is niet gehonoreerd door de raad, wel besloot de raad de onderzoeksvragen uit de
conceptonderzoeksopzet te stellen aan het college van b. en w.

2.2.

2021

2.2.1 Budget
De beschikbare budgetten voor de rekenkamercommissies van de drie OWO-gemeenten zijn sinds 2015
niet geïndexeerd en derhalve ten opzichte van de voorgaande jaren ongewijzigd:
Beschikbaar budget
Ooststellingwerf
26.000 euro
Weststellingwerf
25.500 euro
Opsterland
29.679 euro
Tabel 4: budget 2021
De budgetten zijn gebaseerd op 1 euro per inwoner.
Ten laste van het budget komen:
- Onderzoekskosten
- Vergoedingen aan de leden van de rekenkamercommissie
- Kosten inhuur secretaris
- Overige organisatiekosten

2.2.2 Onderzoeken in 2021
In deze paragraaf worden de onderwerpen genoemd waar in 2021 onderzoek naar wordt gedaan of
een vooronderzoek zal worden gedaan. In een vooronderzoek wordt nagegaan of een onderzoek naar
het betrokken onderwerp tot relevante conclusies en aanbevelingen voor de raad, voor het college
en de organisatie kan leiden. Daarbij wordt gekeken naar onder meer de probleemstelling, mogelijke
onderzoeksvragen en welke informatie beschikbaar is. Na het vooronderzoek volgt een nadere
afbakening of wordt afgezien van een diepgaander vervolgonderzoek.
Na afronding van het vooronderzoek kan de rekenkamercommissie een conceptonderzoeksopzet en/of
eventueel de bevindingen uit het vooronderzoek delen met de raad. De uiteindelijke onderzoeksopzet
wordt vastgesteld door de Rekenkamercommissie en daarna ter informatie aan de raad, het college
van B&W en de gemeentesecretaris/algemeen directeur gestuurd. Bij elk onderzoek zal steeds worden
bekeken of de rekenkamercommissie het onderzoek zelf uitvoert of zal uitbesteden.
Bij de keuze van onderzoeksonderwerpen gaan de rekenkamercommissies als volgt te werk: Eerst
worden suggesties verzameld zoals is beschreven in paragraaf 1.1. Vervolgens worden deze
onderwerpen gewogen aan de hand van de selectiecriteria (paragraaf 1.2) en wordt een nadere
selectie gemaakt: de shortlist.
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Onderwerpen die geschikt zijn voor rekenkameronderzoek maar niet in 2021 worden uitgevoerd,
worden op de groslijst geplaatst, zie bijlage 1. Dit zijn onderwerpen waarnaar de
rekenkamercommissies op de langere termijn mogelijk onderzoek naar wil gaan doen. Deze zullen
voor het onderzoeksprogramma 2022 – in samenhang met eventuele nieuwe onderwerpen - opnieuw
worden bekeken. Onderwerpen die niet geschikt worden geacht voor rekenkameronderzoek vallen af.
Per aangedragen suggestie kunt u in bijlage 1 teruglezen wat de reactie van de rekenkamercommissies
is.
Onderstaand overzicht geeft een beeld over de onderzoeksactiviteiten en een voorzichtige prognose
wanneer een onderzoek aan de raad wordt aangeboden. De planning is onder voorbehoud.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Ooststellingwerf
Lopend onderzoek

Schuldhulpverlening

Lopend onderzoek

landelijk onderzoek
NVRR Meldingen in
openbare ruimte
Biosintrum

Vooronderzoek en
onderzoek
Vooronderzoek en
onderzoek
Vooronderzoek

Doorwerking
aanbevelingen rkc
Landelijk onderzoek
NVRR: de praktijk
van de WOB

Weststellingwerf
Lopend onderzoek

Vooronderzoek
Vooronderzoek

landelijk onderzoek
NVRR Meldingen in
openbare ruimte
Doorwerking
aanbevelingen rkc
Landelijk onderzoek
NVRR: de praktijk
van de WOB

Opsterland
Lopend onderzoek

Lopend onderzoek

landelijk onderzoek
NVRR Meldingen in
openbare ruimte
Gebiedsteams

Lopend onderzoek

Schuldhulpverlening

Vooronderzoek

Doorwerking
aanbevelingen rkc
Landelijk onderzoek
NVRR: de praktijk
van de WOB

Vooronderzoek
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Toelichting vooronderzoeken:
Doorwerking aanbevelingen (OWO-breed)
Landelijk is binnen de Nederlandse Vereniging van Rekenkamer(cie)s (NVRR) afgesproken dat iedere
Rekenkamer(commissie) zelf aan kwaliteitszorg doet en in dat kader onder meer onderzoekt hoe het
staat met de doorwerking van de rekenkameronderzoeken. De mate waarin rekenkameronderzoeken
daadwerkelijk gebruikt worden, heeft immers direct invloed op de effectiviteit van de Rekenkamer.
De rekenkamercommissies OWO zijn sinds mei 2015 ingesteld door de gemeenteraden van
betreffende gemeenten. In 2022 zijn er weer landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Om de nieuwe
raden handvatten te bieden om te leren en eventueel verbeteringen aan te kunnen brengen om zo
de meerwaarde van de rekenkamercommissie voor de gemeenten te vergroten, willen de rkc’s een
onderzoek doen naar de doorwerking van hun aanbevelingen. Daarmee wordt in beeld gebracht in
hoeverre de conclusies en aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, vastgesteld zijn
via een raadsbesluit en er concreet aantoonbaar vervolg aan is gegeven in vervolgtrajecten en in
het beleid van de gemeenten.
Landelijk onderzoek NVRR: de praktijk van de WOB (OWO-breed)
De rkc’s gaan onderzoeken of in 2021 zij gaan participeren in het landelijk onderzoek van de NVRR
(het zgn. ‘Doe Mee-onderzoek) naar de praktijk van de WOB, de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Uit een eerste beknopte inventarisatie blijkt dat overheden verschillend met Wob-verzoeken
omgaan, net als met de informatie die erover te vinden is. Zo lijken de meeste overheden wel
informatie te verschaffen over het indienen van een Wob-verzoek maar verschilt de transparantie
over de afhandeling. Er zijn websites waar weinig over de afhandeling te vinden is, er zijn sites
waar het besluit op een Wob-verzoek in enkele regels is samengevat en er zijn sites waar het besluit
en alle verstrekte informatie voor iedereen toegankelijk is. Deze laatste variant sluit het beste aan
bij de nieuwe Wet open overheid die ervoor moet zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar,
uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.
Voor een burger kan dit betekenen dat de mogelijkheden om van zijn of haar rechten op
openbaarheid van overheidsinformatie gebruik te maken, van overheid tot overheid kunnen
verschillen. In dit onderzoek wordt de huidige praktijk van de Wob in kaart gebracht.
Mogelijke onderzoeksvragen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Staat op de website hoe er een Wob-verzoek ingediend kan worden bij de
overheidsinstantie?
Hoeveel WOB-verzoeken zijn er in 2018, 2019 en 2020 bij de overheidsinstantie ingediend?
Hoeveel van deze verzoeken zijn niet ontvankelijk verklaard? Is er zicht op de gronden voor
het niet-ontvankelijke verklaren?
Bij hoeveel van de ontvankelijke Wob-verzoeken is de informatie in één keer en tijdig
verschaft?
Welke informatie wordt er over de Wob-verzoeken publiekelijke gedeeld?
Hoeveel juridische procedures (beroep en bezwaar) zijn er naar aanleiding van een WOB
verzoek gevoerd?
Van wie zijn de Wob-verzoeken afkomst (burgers, journalisten, belangengroeperingen,
wetenschappers, etc)?
Hoeveel WOB-verzoeken zijn er door een raads-, staten- of AB-lid vanuit die hoedanigheid
ingediend?

Elke bij de NVRR aangesloten rekenkamer en rekenkamercommissie kan aan dit onderzoek
deelnemen, ongeacht de bestuurslaag waarvoor deze werkzaam is. De Wob is immers op elke
overheid van toepassing. Door met één onderzoeksopzet te werken waarbij een extern bureau alle
informatie verzamelt, wordt een groot schaalvoordeel bereikt.
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Biosintrum (Ooststellingwerf)
In 2016 besloot de gemeenteraad Ooststellingwerf €1m subsidie en een lening van €1m te verlenen
voor de bouw van een kennis- en onderwijscentrum over duurzaamheid op het bedrijventerrein
Ecomunity in Oosterwolde. Het gebouw kreeg later de naam ‘Biosintrum’. De uitwerking van het
plan nam de gemeente zelf ter hand en in december 2019 bleek voor de tweede keer dat de kosten
de begroting overschreden. Raad en college zagen de oplossing verschillend en zo ontstond een
impasse. Het college zoekt tot op heden naar een uitweg waarmee de raad kan instemmen.
Op 1 juli 2020 besprak de raad de situatie van het Biosintrum en de mogelijkheid van een extern
onderzoek waarna een motie aangenomen werd de rekenkamercommissie dit te vragen.
Op 3 november 2020 had de rekenkamercommissie een vergadering waar 15 raadsleden hun kijk op
het onderwerp gaven. Hieruit bleek dat de raad na wil laten gaan of het voorstel waar ze mee
instemden fouten bevatte, of de eigen ambtelijke organisatie wel capabel was om dit project voor
te bereiden en uit te voeren, of het college tijdig, volledige en juiste informatie aan de raad
verstrekte en tot slot of de raad zelf zijn kaderstellende en controlerende taken uit heeft gevoerd.
De rekenkamercommissie heeft besloten een vooronderzoek uit te gaan voeren om na te gaan of
een rekenkameronderzoek relevante aanbevelingen kan opleveren voor raad en college.
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RKC’s
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Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

ONDERZOEKSONDERWERPEN
Bijgewerkt d.d. 25 januari 2021

Dit document omvat een totaaloverzicht van alle lopende rekenkamercommissie-onderzoeken, onderzoekssuggesties voor toekomstig onderzoek en eerder
uitgevoerd onderzoek van de rekenkamercommissies van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.
De lijst ‘suggesties onderzoeksonderwerpen’ is een overzicht van onderwerpen voor mogelijke onderzoeken. De onderwerpen die op deze lijst staan zijn
door de rekenkamercommissies beoordeeld op relevantie.

Ooststellingwerf

Onderwerp
Schuldhulpverlening

Lopend onderzoek
Centrale vraagstelling
Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voeren de gemeenten het beleid effectief
en efficiënt uit?

Landelijk onderzoek NVRR:
meldingen Openbare Ruimte

Op welke wijze geven lagere overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van meldingen
Openbare Ruimte? Tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de raad?

Vooronderzoek doorwerking
aanbevelingen

Hoe hebben de gemeentelijke organisaties daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de overgenomen aanbevelingen uit
de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland?

Vooronderzoek Biosintrum

Heeft het college van Ooststellingwerf de raad volledig, juist en tijdig geïnformeerd over het oprichten van het Biosintrum
in Oosterwolde? Hoe heeft de gemeenteraad hierbij zijn kaderstellende en controlerende taken uitgevoerd?

Suggesties onderzoeksonderwerpen
Onderwerp

Aanleiding/probleemstelling of vraag

Ingediend door

Doelmatigheid grote projecten

Er zijn zorgen bij de raad over een aantal grote
projecten, ondanks dat er in vertrouwelijke
bijeenkomsten wel informatie wordt verstrekt. Kan de
raad zijn rol hierbij goed vervullen?
Hoe doeltreffend is het beleid van de gemeente en de
handhaving van de drank- en horecawet?
Welke innovatieve vormen van burgerbetrokkenheid zijn
er? Hoe vervult de raad zijn rol als burgers bijdragen aan
de ontwikkeling van beleid?
Is de begroting (medewerkers en budget) afgestemd op
het overeengekomen kwaliteitsniveau?
In hoeverre is de gemeente adequaat in het voorkomen
of snel en efficiënt oplossen van deze problematiek?
Valt te verwachten dat met het huidige beleid de
ambities worden gehaald?

Raadsfracties

groslijst

rkc, raadsfracties

groslijst

rkc
raadsfracties

groslijst

raadsfracties

groslijst

raadsfracties

groslijst

Raadsfracties

Vooronderzoek uitgevoerd.
groslijst

Jongeren, alcohol en drugs
Inwonersparticipatie
Effectiviteit buitendienst
Personen met verward gedrag
Duurzaamheidsbeleid

Omgevingswet
Landelijk onderzoek NVRR:
praktijk van de WOB

Ligt de gemeente op koers om op het moment dat de
nieuwe wet in werking treedt, conform deze wet te
werken. Hoe is de betrokkenheid van de Raad?
Hoe wordt in de praktijk uitvoering gegeven aan de Wet
Openbaarheid Bestuur

Rkc

Groslijst

Rkc

shortlist

Onderwerp
Financiële sturing uitvoering
jeugdwet
Effectiviteit proces
vergunningverlening
Juridische kwaliteitszorg
Digitale dienstverlening
Armoedebeleid
WMO 2015
Inhuur externen
Loonheffingen in een black box
(ver)Bouwen is al duur genoeg

Over de drempel (inkoop en
aanbesteding)
Omzien en toezien (beleid en
invoering WMO)
Evaluatie van de
rekenkamercommissie

Uitgevoerd onderzoek
Centrale vraagstelling
Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit
voldoende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit
te voeren?
Verloopt het proces van vergunningverlening door de afdeling OWO-VTH doelmatig,
doeltreffend, rechtmatig en naar tevredenheid van de drie aangesloten gemeenten en de
aanvragers?
In welke mate is er in de gemeente Ooststellingwerf sprake van doelmatige en doeltreffende
juridische kwaliteitszorg?
Hoe is de huidige digitale toegankelijkheid en beschikbaarheid van de dienstverlening van de
gemeente Opsterland, Weststellingwerf & Ooststellingwerf?
Hoe wordt het gemeentelijk armoedebeleid uitgevoerd in de gemeenten Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland en hoe is deze uitvoering te beoordelen in termen van
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid?
Hoe is de uitvoering van het gemeentelijk beleid georganiseerd. Wat is te zeggen over de
regiegrol en de grip van de gemeenten op de rechtmatigheid, doeltreffendheid en
doelmatigheid van dit beleid.
Hoe is de omvang van de inhuur van extern personeel in de gemeente Ooststellingwerf en wat
is de procedure om wel of niet te komen tot inhuur?
In welke mate heeft de gemeente inzicht in risico’s en mogelijkheden op het gebied van de
loonheffingen, tot welke (financiële) gevolgen leidt dit en welke mogelijkheden voor (verdere)
verbetering zijn te onderkennen.
1. Toetsen van de hoogte van de bouwleges conform het geldende beleid, alsmede vaststellen
van de (wijze van) kostendekkendheid van de bouwleges (o.a. in vergelijking met andere
gemeenten).
2. Vaststellen van de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de kostentoerekening en de
tariefstelling.
Zijn de gevolgde procedures op het gebied van inkoop- en aanbesteding rechtmatig, effectief
en integer plaatsvinden. Wat is te zeggen over de bereikte resultaten van het uitgevoerde
beleid.
Hoe is de Wmo in de gemeente Ooststellingwerf ingevoerd en hoe wordt deze uitgevoerd. Wat
is te zeggen over de betrokkenheid van de gemeenteraad en van de burgers daarbij en de
communicatie rond de Wmo.
De evaluatie geeft een antwoord op de volgende twee centrale vragen:
1. Wat is het oordeel over de werkwijze van de rekenkamercommissie in al zijn facetten?

Uitgevoerd in:
2020

2019

2018
2017
2017
2017
2016
2014
2012

2012
2011
2010

Tussen ambitie en realisatie
(economisch beleid)
Gele kaart voor handhaving
Mag het of mag het niet
(afhandeling vergunningen)
Subsidies als beleidsinstrument
Kaders in de kadernota
Bestemming zonder richting
(verplaatsing Duinenzathe)

2. Wat is het effect van de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten op de uitvoering van
het beleid in de gemeente Ooststellingwerf?
In welke mate was het economisch beleid van de gemeente Ooststellingwerf in de jaren 2002
tot en met 2008 doeltreffend en doelmatig?
Vindt de handhaving van bouwregelgeving in Ooststellingwerf doelmatig, doeltreffend en
rechtmatig plaats?
Verloopt de afhandeling van vergunningen in de gemeente Ooststellingwerf klantgericht,
rechtmatig, integer en effectief?
in welk mate is het subsidiebeleid van de gemeente een effectief (doeltreffend) en efficiënt
(doelmatig) instrument voor de uitvoering of realisatie van het gemeentelijke beleid?
Biedt de kadernota 2007–2010 de gemeenteraad van Ooststellingwerf goed inzicht om heldere
kaders te stellen voor sturing en controle?
Hoe is de communicatie en het risicomanagement vanuit
gemeentelijk perspectief rond de verplaatsing van Attractiepark Duinenzathe geweest?

2009
2009
2008
2007
2007
2006

Weststellingwerf

Onderwerp
Landelijk onderzoek NVRR:
meldingen Openbare Ruimte
Vooronderzoek doorwerking
aanbevelingen

Lopend onderzoek
Centrale vraagstelling
Op welke wijze geven lagere overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van meldingen
Openbare Ruimte? Tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de raad?

Hoe hebben de gemeentelijke organisaties daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de overgenomen aanbevelingen uit
de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland?

Suggesties onderzoeksonderwerpen
Onderwerp

Aanleiding/probleemstelling of vraag

Ingediend door

Reactie RKC

Uitvoering participatiewet

Hoe effectief en efficiënt is de uitvoering van de
Participatiewet?
Wat doet de gemeente Weststellingwerf voor de aanpak
van laaggeletterdheid en hoe effectief is deze aanpak?

raadsfracties

groslijst

raadsfracties

Vooronderzoek uitgevoerd:
afvoeren

werkende armen in relatie tot
schuldhulpverlening

Is in het beleid zichtbaar dat de gemeente met
preventiebeleid iets kan doen, hoe doet de gemeente
dat en met welk effect?

raadsfracties

Verkeersveiligheid in de gemeente

Hoe doeltreffend en doelmatig is het verkeersbeleid
van de gemeente? Wat kan worden gedaan om de
verkeersveiligheid te verbeteren.
Ligt de gemeente op koers om op het moment dat de
nieuwe wet in werking treedt, conform deze wet te
werken. Hoe is de betrokkenheid van de Raad?
Hoe wordt in de praktijk uitvoering gegeven aan de Wet
Openbaarheid Bestuur

raadsfracties

afvoeren: aanvraag budget voor
een onderzoek naar
schuldhulpverlening is niet
gehonoreerd.
groslijst

Rkc

Groslijst

Rkc

shortlist

Laaggeletterdheid

Omgevingswet
Landelijk onderzoek NVRR:
praktijk van de WOB

Onderwerp
Gebiedsteams

Uitgevoerd onderzoek
Centrale vraagstelling
Wat is de stand van zaken van de transformatie in het sociaal domein en wordt dit efficiënt
en effectief uitgevoerd door de gebiedsteams?

Uitgevoerd in:
2020

Financiële sturing uitvoering
jeugdwet

Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit
voldoende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te
voeren?

2020

effectiviteit proces
vergunningverlening

Verloopt het proces van vergunningverlening door de afdeling OWO-VTH doelmatig,
doeltreffend, rechtmatig en naar tevredenheid van de drie aangesloten gemeenten en de
aanvragers?

2019

Bedrijventerrein uitbreiding
Schipsloot

Leidt het gemeentelijk beleid voor industrieterreinen tot het gewenste resultaat bij
bedrijventerrein “uitbreiding Schipsloot”?

2018

Digitale dienstverlening

Hoe is de huidige digitale toegankelijkheid en beschikbaarheid van de dienstverlening van de
gemeente Opsterland, Weststellingwerf & Ooststellingwerf?
Hoe wordt het gemeentelijk armoedebeleid uitgevoerd in de gemeenten Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland en hoe is deze uitvoering te beoordelen in termen van
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid?

2017

WMO 2015

Hoe is de uitvoering van het gemeentelijk beleid georganiseerd. Wat is te zeggen over de
regiegrol en de grip van de gemeenten op de rechtmatigheid, doeltreffendheid en
doelmatigheid van dit beleid.

2017

Rekenkamerbrief betalingsbeleid

Is een nieuw onderzoek naar het betalingsgedrag van de gemeente zinvol?

2017

Toezeggingen aan burgers en
bedrijven

Heeft de gemeente beleid vastgesteld met betrekking tot de afhandeling van toezeggingen, is
de uitvoering in lijn met dit beleid en is de klant tevreden over de wijze waarop het nakomen
van toezeggingen geschiedt.

2016

Evaluatie van de
rekenkamercommissie

Hoe effectief functioneert de rekenkamercommissie van Weststellingwerf?

2010

Armoedebeleid

2017

Kaderstelling, delegatie en
mandaat

Welke gevolgen heeft de wijze van mandatering, delegatie en kaderstelling binnen de gemeente
Weststellingwerf voor de besluitvormingsprocessen en de communicatie hierover tussen
gemeenteraad en college?

2009

Jaarverslagen in relatie tot de
controlerende rol van de
gemeenteraad

In hoeverre geschiedt de verantwoording over het gevoerde beleid door het college over het in
eigen beheer en door derden uitgevoerd beleid in de vorm van (on)verplichte schriftelijke
jaarverslagen op een tijdige en adequate wijze en hoe “verwerkt” de raad deze informatie?

2009

Evaluatie van de
participatiepraktijk

Op welke wijze geeft de gemeente Weststellingwerf invulling aan burgerparticipatie, wat zijn
de resultaten hiervan en op welke wijze kunnen deze resultaten worden verbeterd?

2009

Onderhoud van de gemeentelijke
openbare wegen in de gemeente
Weststellingwerf over het jaar
2006

Inzicht geven in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de uitvoering van het onderhoud
van de openbare ruimte in de gemeente Weststellingwerf. Inzicht geven in de kwaliteit van de
informatievoorziening over het onderhoud van de openbare ruimte aan de gemeenteraad van
Weststellingwerf.

2008

Inhuur externen (2008-2013)

Wat is de omvang van de inhuur van externe adviseurs en bureaus in de gemeente
Weststellingwerf en wat is de motivatie voor inhuur.

2008

Vervolgonderzoek inhuur externen
(2006-2013)

Wat is de omvang van de inhuur van externe adviseurs en bureaus in de gemeente
Weststellingwerf en wat is het proces van inhuur?

2008

Betalingsbeleid en –uitvoering

welk beleid en/of werkwijze hanteert de gemeente Weststellingwerf ten aanzien van het
betalingsverkeer en wordt er in overeenstemming met dit beleid en/of werkwijze gehandeld?

2007

Privatisering
buitensportaccommodaties

Zijn de doelstellingen van het privatiseringsbeleid van gemeentelijke buitensportaccommodaties
gerealiseerd en hoe hebben betrokken partijen het proces ervaren?

2007

Opsterland

Onderwerp
Schuldhulpverlening

Lopend onderzoek
Centrale vraagstelling
Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voeren de gemeenten het beleid effectief
en efficiënt uit?

Landelijk onderzoek NVRR:
meldingen Openbare Ruimte

Op welke wijze geven lagere overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van meldingen
Openbare Ruimte? Tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de
raad?

Gebiedsteams

Op welke wijze geeft het gebiedsteam in de praktijk vorm aan de uitgangspunten van de transformatie sociaal
domein, wat is in de beleving van alle betrokken partijen de stand van zaken van de voortgang van de
transformatie en wat is de rol van de raad daarin geweest in de periode 2018-2020?

Vooronderzoek doorwerking
aanbevelingen

Hoe hebben de gemeentelijke organisaties daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de overgenomen aanbevelingen uit
de onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland?

Suggesties onderzoeksonderwerpen
Onderwerp

Aanleiding/probleemstelling of vraag

Ingediend door

Reactie RKC

Participatiewet/reintegratiebeleid

Hoe doelmatig wordt uitvoering gegeven aan
de participatiewet? Is er sprake van
verdringingsproblematiek?
Hoe vindt inwonersparticipatie zijn plek
binnen het beleid van de gemeente? Hoe
vervult de raad zijn rol als burgers
bijdragen aan de ontwikkeling van beleid?
Wat is de effectiviteit van de
centrummanagers, hoe is de beleving?

Raadsfracties

groslijst

RKC
raadsfracties

groslijst

raadsfracties

groslijst: in afwachting op raadsbehandeling
evaluatie detailhandelvisie 2015

Inwonersparticipatie

Centrummanagers

Samenwerking OWO

Wat levert de OWO-samenwerking op?

raadsfracties

groslijst

Buurt- en sportcoaches

Onderzoek naar de effectiviteit

raadsfracties

groslijst

OWO vergelijkingsonderzoek
omtrent de kosten en opbrengsten
van uitvoering gemeentebedrijf

OWO vergelijkingsonderzoek omtrent de
kosten en opbrengsten van uitvoering
gemeentebedrijf. Daarbij inbegrepen de
“social return”; de wijze waarop de wat
meer kwetsbare groep inwoners passend
werk wordt geboden.
Wat heeft de introductie van
programmasturing Opsterland gebracht en is
aan de verwachting voldaan?
• Was het gebruik te voorkomen door
transparanter optreden,door beter
overleg?
• Was mediation een mogelijk alternatief
geweest en zo ja waarom is dat niet
(indien het geval) niet toegepast?
• Op welke wijze zijn uitspraken
verantwoord?
• Heeft het college altijd het advies
gevolgd?
• Is er sprake van een eenduidige afspraak
in welke gevallen extern advies wordt
ingeroepen of is er sprake van willekeur?
Wordt rekening gehouden met de kosten
in relatie tot het geschil. Is hiervan
heldere verslaglegging?.

raadsfracties

groslijst

raadsfracties

groslijst

raadsfracties

groslijst

Duurzaamheidsbeleid

Valt te verwachten dat met het huidige
beleid de ambities worden gehaald?

RKC

Omgevingswet

Ligt de gemeente op koers om op het
moment dat de nieuwe wet in werking
treedt, conform deze wet te werken. Hoe is
de betrokkenheid van de Raad?
Hoe wordt in de praktijk uitvoering gegeven
aan de Wet Openbaarheid Bestuur

Rkc

Vooronderzoek uitgevoerd.
groslijst
Groslijst

Rkc

shortlist

Resultaten van programmasturing
in Opsterland
Onderzoek naar doelmatigheid,
aanleidingen en omstandigheden
gebruik extern juridisch advies

Landelijk onderzoek NVRR:
praktijk van de WOB

Onderwerp
Financiële sturing jeugdwet

Uitgevoerde onderzoeken
Centrale vraagstelling
Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit
voldoende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit
te voeren?

Uitgevoerd in:
2020

effectiviteit proces
vergunningverlening

Verloopt het proces van vergunningverlening door de afdeling OWO-VTH doelmatig,
doeltreffend, rechtmatig en naar tevredenheid van de drie aangesloten gemeenten en de
aanvragers?

2019

subsidies cultuurpromotie

Heeft de overgang van structurele naar incidentele subsidies geleid tot de gewenste grotere
maatschappelijke effecten?
Hoe is de huidige digitale toegankelijkheid en beschikbaarheid van de dienstverlening van de
gemeente Opsterland, Weststellingwerf & Ooststellingwerf?
Hoe wordt het gemeentelijk armoedebeleid uitgevoerd in de gemeenten Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland en hoe is deze uitvoering te beoordelen in termen van
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid?
Hoe is de uitvoering van het gemeentelijk beleid georganiseerd. Wat is te zeggen over de
regiegrol en de grip van de gemeenten op de rechtmatigheid, doeltreffendheid en
doelmatigheid van dit beleid.
Welk beleid heeft de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders en wordt dit
beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?
In hoeverre zijn de aanbevelingen,die de commissie Hermans in 2010 heeft gedaan,geborgd?
Voor welk type werkzaamheden en in welke omvang zijn in de periode 2010-2012 externen
ingehuurd, in hoeverre was de inhuur van externe deskundigheid die uitmondt in een
schriftelijk eindproduct rechtmatig, doelmatig en doeltreffend en hoe vindt de sturing door
de gemeenteraad plaats?
Op welke wijze is binnen de gemeenten de delegatie van bevoegdheden door de raad
vastgelegd, berust die op een voldoende wettelijke grondslag en is die in overeenstemming
met de grenzen die daarbij in acht dienen te worden genomen, is de gekozen
bevoegdheidsoverdracht ook overigens verstandig te achten en welke algemene en
bijzondere aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de overdracht van bevoegdheden door
de raad?
Wat is het beleid, hoe wordt het uitgevoerd en wat is te zeggen over de doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid?
Hoe is het subsidiebeleid van de gemeente Opsterland vormgegeven en op welke wijze wordt
daaraan uitvoering gegeven?

2019

Digitale dienstverlening
Armoedebeleid
WMO 2015
Integratie van statushouders
Aanbevelingen commissie Hermans
Inhuur externe adviseurs

Bestuursbevoegdheden van de
Raad

Inkoop en aanbesteding
Subsidiebeleid

2017
2017
2017
2017
2016
2013

2013

2012
2011

Reserves en voorzieningen
Tot in de puntjes geregeld
(nakomen van afspraken)
Samenwerking sociale zaken
gemeente Opsterland &
Smallingerland

Grondbeleid in financieel
perspectief

In hoeverre is er sprake van een doeltreffend, doelmatig en rechtmatig beleid ten aanzien
van reserves en voorzieningen en wordt de raad hierover toereikend geïnformeerd met het
oog op besluitvorming ten behoeve van zijn kaderstellende en controlerende taak?
In hoeverre komt het college van B&W zijn toezeggingen aan de raad na, wat is de kwaliteit
van de informatievoorziening hierover en welke verklaringen zijn er voor eventuele niet
nakoming van toezeggingen en een gebrekkige kwaliteit van de informatievoorziening
hierover?
Voldoet de samenwerking tussen gemeente Opsterland en gemeente Smallingerland, zoals
die door partijen is aangegaan met betrekking tot het uitbesteden van taken op het terrein
van sociale zaken, aan de uitgangspunten die bij het sluiten van de overeenkomst zijn
vastgesteld. In deze probleemstelling ligt de vraag besloten of Opsterland binnen het kader
van de gekozen samenwerking haar bestuurlijke verantwoordelijkheid adequaat vorm kan
geven, nu de uitvoering van sociale zaken voor een belangrijk deel is uitbesteed.
Twee onderzoeksvragen:
1. analyseer de risico’s in de grondexploitatie.
2. toets in hoeverre de verwachte winstnemingen realiseerbaar zijn.

2010
2008

2007

2006

