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Geachte Raad,  

 

Met plezier kijken wij terug op de najaarsgesprekken die wij afgelopen weken voerden met 

vertegenwoordigers van uw fracties. Wij hechten veel waarde aan dit jaarlijkse najaarsoverleg: het 

is het enige moment van het jaar waarin wij met u – laagdrempelig - goed een aantal onderwerpen 

kunnen doorspreken. Bijvoorbeeld hoe de behandeling van een rekenkamerrapport in de commissie- 

of raadsvergaderingen verlopen is.  

 

Wij hebben ook input bij u opgehaald voor het onderzoeksprogramma voor volgend jaar. Op dit 

moment lopen er nog onderzoeken die naar verwachting zeker nog het 1e kwartaal van 2023 in 

beslag zullen nemen. In Oost- en Weststellingwerf voeren wij het onderzoek naar de uitvoering van 

de participatiewet uit en in Opsterland doen we onderzoek naar (overheids)participatie bij 

inwonersinitiatieven. De nog lopende onderzoeken leggen voor een deel beslag op het 

onderzoeksbudget voor 2023. In februari loopt bovendien de zittingstermijn van de huidige 

voorzitter van de rekenkamercommissie af en wordt er hopelijk een nieuwe voorzitter benoemd. 

Wij hebben daarom gemeend niet op voorhand al keuzes te maken voor het onderzoeksprogramma 

2023.  

 

Ter informatie ontvangt u nu al wel de lijst met mogelijke onderzoeksonderwerpen die geschikt zijn 

voor rekenkameronderzoek voor in de (nabije) toekomst, de zogeheten groslijst. Tijdens de 

gesprekken is door de rekenkamercommissie al aangegeven welke onderwerpen wij in overweging 

namen voor de groslijst. U vindt deze onderwerpen met het resultaat van onze overweging terug in 

de bijlage. Door meerdere fracties is bij de najaarsgesprekken de suggestie gedaan 

rekenkameronderzoek uit te voeren naar de OWO-samenwerking. Dit onderwerp achtten wij niet 

geschikt voor een rekenkameronderzoek en is daarom ook niet op de groslijst terecht gekomen. Het 

doel van een rekenkameronderzoek is onderzoek naar het gevoerde bestuur, de OWO-samenwerking 

ziet echter vooral op de bedrijfsvoering van de gemeenten. Wij adviseren u om deze wens voor 

onderzoek neer te leggen bij de OWO-directie. 

 

Wij nodigen u van harte uit om gedurende jaar 2023 eventuele actuele onderzoekssuggesties via 

onze secretaris bij ons aan te melden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de rekenkamercommissies van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland, 

 
Mw. T. Ruiter, voorzitter 


