
Aan de raad 

Onderwerp: Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie 2022 

 

Geachte raad, 

Hierbij biedt de Rekenkamercommissie Stadskanaal (hierna: Rkc) u het onderzoeksprogramma 2022 
aan. Het onderzoeksbudget voor dit jaar bedraagt € 12.000 en de Rkc heeft bij het opstellen van het 
onderzoeksprogramma ervoor gekozen om de onderzoeken in eigen beheer uit te voeren en daarbij 
de focus te leggen op verkennend onderzoek via een zogenaamde Quick scan. Voordeel van deze 
vorm van onderzoek is dat er ruimte is voor meerdere onderzoeken en ook met een Quick scan 
onderzoek al relevante conclusies en aanbevelingen kunnen worden gedaan. Voor het uitvoeren van 
onderzoek zijn 200 onderzoeksuren beschikbaar. Dit aantal is gebaseerd op een aangepast 
onderzoekstarief waarvoor de Rkc inmiddels een verzoek heeft ingediend. 

Rekening houdend met de wensen van de raad qua onderwerpen heeft dit geleid tot het volgende 
onderzoeksprogramma: 

- Quick scan: 
 

• Inhuur derden bij de ambtelijke organisatie   100 uren 

Centrale onderzoeksvraag: “Voert de gemeente de inhuur van derden adequaat uit en is de 
verantwoording hierover aan de gemeenteraad toereikend?” 

Toelichting: De doelstelling van dit onderzoek is om te bezien, in hoeverre de gemeente adequaat 
beleid heeft geformuleerd met betrekking tot inhuur en hier ook naar handelt, in hoeverre de 
gemeente inzicht en grip heeft op de inhuur van externen, de raad hierover goed informeert en om 
aanbevelingen op het terrein van inhuur te formuleren. Het onderzoek start met een vooronderzoek 
op basis van opgevraagde documenten bij het college. Op basis van deze informatie werkt de Rkc een 
onderzoeksvoorstel uit en dit onderzoeksvoorstel zal vervolgens met u worden afgestemd.  

• Burgerparticipatie bij de totstandkoming van een dorpsvisie 100uren 

Centrale onderzoeksvraag: “Hoe geeft de gemeente Stadskanaal invulling aan burgerparticipatie, 
getoetst aan de totstandkoming van een drietal dorpsvisies? 

Toelichting: De mate waarop burgers worden betrokken bij het wel en wee van hun gemeente kan 
erg verschillen. Een gemeente adviseert zijn burgers actief maar betrekt ze verder niet in de 
besluitvorming. Of burgers worden geraadpleegd, mogen adviseren, zelfs coproduceren naar 
meebeslissen. Als de ultieme vorm van burgerparticipatie wordt zelfbestuur gezien. De burgers 
beslissen en de gemeente werkt vanuit een adviserende rol. In dit kader wordt onderzocht hoe de 
gemeente invulling heeft gegeven aan burgerparticipatie bij de totstandkoming van een drietal 
dorpsvisies. Het onderzoek start met een vooronderzoek op basis van opgevraagde documenten bij 
de gemeente. Op basis van deze informatie werkt de Rkc een onderzoeksvoorstel uit en dit 
onderzoeksvoorstel zal vervolgens met u worden afgestemd. 



Afhankelijk van een aantal uren dat nodig is voor de uitvoering van de hiervoor genoemde 
onderzoeken bestaat er wellicht nog ruimte voor een derde onderzoek. Hierover ontstaat in de loop 
van het jaar meer duidelijkheid. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Rekenkamercommissie Stadskanaal, 

Rom Afman 

 


