
Rekenkamercommissie 

Aan: De gemeenteraad van Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Datum: 28 november 2016

Betreft: Onderzoeksprogramma 2017

Geachte raadsleden,

Op 28 september 2016 hebben de leden van de rekenkamercommissie (RKC) van Albrandswaard met 
de leden van de auditcommissie gesproken over het onderzoeksprogramma van de RKC voor het jaar 
2017. In het overleg kwamen de volgende voorkeuren naar voren: 

1. Onderzoek naar de beheersing van het proces grondexploitaties (grex) met daarbij de toetsing of 
de gemeenteraad met betrekking tot de grexen voldoende in staat wordt gesteld om bij het openen 
en sluiten daarvan de kaderstellende en controlerende rol te vervullen;

2. Onderzoek naar onderwijshuisvesting: voor een kwalitatief goede en doelmatige huisvesting van 
de onderwijsinstellingen in de gemeente is het van belang dat de gemeente en de schoolbesturen 
samen optrekken. De nationale rekenkamer heeft recent onderzoek naar dit onderwerp gedaan op 
landelijk niveau. Onderzocht zou kunnen worden hoe dit onderwerp zich lokaal vertaalt in de 
gemeente Albrandswaard.

3. Onderzoek naar het beheer van het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Albrandswaard. Het 
college heeft zich voorgenomen een nadere visie te ontwikkelen. Het is een optie om in de huidige 
situatie de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer te onderzoeken.

4. Onderzoek naar de centrumontwikkeling van Rhoon. Dit onderwerp houdt de gemoederen al jaren 
bezig. Onderzoeksvragen hierbij kunnen zijn of het bestuurlijk proces goed is verlopen en of de 
raad optimaal wordt geïnformeerd. Het onderzoek kan leerpunten voor vergelijkbare 
ontwikkelingen voor de toekomst opleveren.

Besluit RKC over onderzoeksprogramma 2017

Voor het maken van een keuze hebben de leden van de RKC in de vergadering van 21 november jl.  
de voornoemde onderwerpen de revue laten passeren. Het beschikbare budget heeft in de afgelopen 
jaren geleerd dat er ruimte is voor een (relatief) groot onderzoek waarop externe onderzoekers 
kunnen worden ingezet en een klein onderzoek dat grotendeels in eigen beheer door de leden van de 
RKC wordt uitgevoerd. 



De leden van de RKC hebben besloten het onderzoeksprogramma 2017 als volgt in te vullen:

1. Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente complexe ruimtelijke projecten oppakt en uitvoert 
en de wijze waarop de gemeenteraad en andere relevante belanghebbenden daarbij worden 
betrokken en geïnformeerd. De centrumontwikkeling Rhoon kan daarbij als casus dienen. Voor dit 
onderzoek zal samenwerking met externe onderzoekers worden gezocht.

2. Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces grondexploitaties met 
daarbij de vraag of de gemeenteraad in voldoende mate is geïnformeerd om de kaderstellende en 
controlerende rol te vervullen. Dit onderzoek zal in eigen beheer worden uitgevoerd.

Tot slot

De onderwerpen onderhuisvesting en vastgoed worden vooralsnog op de groslijst geplaatst. In de 
loop van het jaar wordt bezien of het budget het toelaat alvast met één van de onderwerpen een start 
te maken. 

Ook kan het zo zijn dat de actualiteit in 2017 de voorgenomen programma-invulling achterhaalt. De 
rekenkamercommissie zal de uw raad hierover dan tijdig informeren.

Met vriendelijke groet,
De rekenkamercommissie Albrandswaard,

Jan-Willem Verheij
Voorzitter


