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Dit document omvat een totaaloverzicht van alle lopende rekenkamercommissie-onderzoeken, onderzoekssuggesties voor toekomstig onderzoek en eerder 

uitgevoerd onderzoek sinds 2016 van de rekenkamercommissies van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.  

 

Deze groslijst is een overzicht van onderwerpen voor mogelijke onderzoeken. De onderwerpen die op deze lijst staan zijn door de rekenkamercommissies 

beoordeeld op relevantie. 

  

  



 

 
 

Ooststellingwerf 

 

 Lopend onderzoek 

Onderwerp Centrale vraagstelling 

Uitvoering participatiewet Hebben de gemeenten de wettelijke taak die in de Participatiewet is opgelegd, mensen binnen hun mogelijkheden 

te ondersteunen naar werk (betaald, onbetaald), op een volgens de doelgroep en volgens de werkgevers passende 

wijze ten uitvoer gebracht en wordt de raad daarover adequaat geïnformeerd? 

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 reactie rkc 

Jongeren, alcohol en drugs Hoe doeltreffend is het beleid van de gemeente en de handhaving van de drank- 
en horecawet? Ongeveer twee jaar geleden is een nieuw handhavingsplan op het 
gebied van alcohol aangenomen, doelstellingen zijn daarin bijgesteld. Worden de 
doelstellingen uit het handhavingsplan gehaald. 

Groslijst 

Personen met verward gedrag In hoeverre is de gemeente adequaat in het voorkomen of snel en efficiënt 
oplossen van deze problematiek? En hoe verloopt de ketensamenwerking? 

Groslijst 

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

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? 

Groslijst 
 

Accommodatiebeleid Er staat een nieuwe beleidsnotitie op de langetermijnagenda – planning is 
startnotitie 1e kwartaal 2023 -. Men wil graag een evaluatie van het oude beleid 
zodat leerpunten mee kunnen worden genomen in het toekomstige beleid 

Groslijst 

Verbonden partijen Aanleiding is de nieuwe wet GR: wordt de raad tijdig geïnformeerd over 
afwijkingen bij verbonden partijen 

Groslijst: mogelijk in 
onderzoek Fries verband 

  



 

 
 

 

 Uitgevoerd onderzoek 

Onderwerp Centrale vraagstelling Uitgevoerd in: 

Landelijk onderzoek NVRR: de 
praktijk van de WOB 

In het onderzoek is nagegaan hoe de deelnemende decentrale overheden vormgeven aan de 

afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover 

verantwoording wordt afgelegd, hoe actieve openbaarmaking is geregeld en hoe zich dat 

verhoudt tot de eisen die de Woo straks gaat stellen. 

2022 

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?  

2021 

Schuldhulpverlening 
 

 

 

Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voeren de gemeenten 

het beleid effectief en efficiënt uit? 

2021 

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? 

 

2021 

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 

Inclusiebeleid Hoe ver zijn gemeenten met het ontwikkelen van beleid waarin het VN-verdrag Handicap 
wordt geïmplementeerd/lokale inclusie 
agenda? 

2019 

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 

Juridische kwaliteitszorg In welke mate is er in de gemeente Ooststellingwerf sprake van doelmatige en doeltreffende 
juridische kwaliteitszorg? 

2018 

Digitale dienstverlening Hoe is de huidige digitale toegankelijkheid en beschikbaarheid van de dienstverlening van de 
gemeente Opsterland, Weststellingwerf & Ooststellingwerf? 

2017 

Armoedebeleid 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 

Inhuur externen 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? 

2016 

  



 

 
 

Weststellingwerf 

 

 Lopend onderzoek 

Onderwerp Centrale vraagstelling 

Uitvoering participatiewet Hebben de gemeenten de wettelijke taak die in de Participatiewet is opgelegd, mensen binnen hun mogelijkheden te 

ondersteunen naar werk (betaald, onbetaald), op een volgens de doelgroep en volgens de werkgevers passende wijze 

ten uitvoer gebracht en wordt de raad daarover adequaat geïnformeerd? 

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 Reactie RKC 

Verkeersveiligheid in de gemeente Hoe doeltreffend en doelmatig is het beleid verkeer en vervoer 
van de gemeente? Wat kan worden gedaan om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 

Groslijst 
 

Jeugdzorg Effectiviteit van de jeugdzorg en preventiemaatregelen. Onderzoeksvraag valt buiten de mogelijkheden 
wat deze rkc kan doen als het gaat om type 
onderzoek in combinatie met beschikbaar 
onderzoeksbudget. De discussie over 
effectiviteit van interventies en de inzet van 
preventiemaatregelen vereist een andersoortig 
expertise en onderzoeksbudget. 

SDF n.a.v. onderwerp jeugdzorg: effectiviteit van deze 

gemeenschappelijke regeling nu de aanbesteding al langere tijd 

niet rond komt 

groslijst: mogelijk in Fries verband 

Begrotingsmethodiek Wat zegt de discrepantie tussen jaarrekening en begroting over 

de doeltreffendheid van het beleid? 

Onderzoek wordt niet passend geacht voor 
rekenkameronderzoek dat zich richt op 
evaluatie van het gevoerde bestuur. Wij 
adviseren deze onderzoekswens bij de 
controlecommissie neer te leggen. 



 

 
 

Effectiviteit van de OWO-
samenwerking 

wat levert het op? waar kunnen we bijsturen?   
Betreft bedrijfsvoering, geen 

rekenkameronderzoek 

De effectiviteit van de raad zelf Hoe effectief is de raad richting de samenleving en staat dat in 

verhouding met de input die er voor geleverd wordt 

(communicatie, ondersteuning door de griffie) 

 
groslijst 

 

  



 

 
 

 

 Uitgevoerd onderzoek 

Onderwerp Centrale vraagstelling Uitgevoerd in: 

1. Landelijk onderzoek 
NVRR: de praktijk van de 
WOB 

In het onderzoek wordt nagegaan hoe de deelnemende decentrale overheden vormgeven aan 

de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover 

verantwoording wordt afgelegd, hoe actieve openbaarmaking is geregeld en hoe zich dat 

verhoudt tot de eisen die de Woo straks gaat stellen. 

 

 
2022 

1. Transformatie sociaal 
domein 

In hoeverre is de gewenste transformatie in het sociaal domein daadwerkelijk in gang gezet in de 

gemeente Weststellingwerf en waaruit blijkt dat? 

2022 

1. 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? 

 

2021 

1. Gebiedsteams Wat is de stand van zaken van de transformatie in het sociaal domein en wordt dit efficiënt 

en effectief uitgevoerd door de gebiedsteams? 

2020 

1. 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 

1. Inclusiebeleid Hoe ver zijn gemeenten met het ontwikkelen van beleid waarin het VN-verdrag Handicap wordt 
geïmplementeerd/lokale inclusie 
agenda? 

2019 

1. 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 

1. Bedrijventerrein 
uitbreiding Schipsloot 

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

2018 

1. Digitale dienstverlening Hoe is de huidige digitale toegankelijkheid en beschikbaarheid van de dienstverlening van de 
gemeente Opsterland, Weststellingwerf & Ooststellingwerf? 

2017 



 

 
 

Armoedebeleid 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 

 

 

 

 

  



 

 
 

Opsterland 

 

 Lopend onderzoek 

Onderwerp Centrale vraagstelling 

Overheidsparticipatie Hoe faciliteert de gemeente inwonersinitiatieven en “meedoen door inwoners” bij zowel grote als kleine projecten 

c.q. initiatieven? Wat zijn de ervaringen van de inwoners, de raad, het college en de ambtenaren hierbij en tot 

welke concrete resultaten hebben de initiatieven geleid? 

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 Reactie RKC 

Buurt- en sportcoaches Onderzoek naar de effectiviteit Groslijst 
 

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? 

Groslijst 

Onderzoek leges Kostendekkendheid van de leges Groslijst 

Toegankelijkheid van de digitale 
gemeente 
 

Veel mensen moeten toeslagen aanvragen, de wijze waarop dat moet en hoe het wordt 

afgehandeld roept vragen op. Het is ingewikkeld, mensen komen er niet goed doorheen. 

Hoe (digitaal) toegankelijk is de gemeente? Is dit voldoende voor de doelgroep die dit 

nodig heeft en is de gemeente in staat om een helpende hand te bieden.  

Groslijst 

Beleid dorpshuizen en 
sportaccommodaties 

Er is een nieuwe visie vastgesteld: graag op termijn kijken hoe dat uitpakt. 

 

Groslijst 

Effectiviteit OWO-samenwerking Komt wat geïnvesteerd wordt, terug in kwaliteit en in efficiency. Een aantal jaren terug is 

er een rapport geweest te zijn met aanbevelingen. Hoe staat het met de uitvoering van 

deze aanbevelingen.   

Betreft bedrijfsvoering, 

geen 

rekenkameronderzoek 



 

 
 

Inzet energiecoaches Hoe en waar is de inzet van de energiecoaches geweest en wat is het resultaat geweest. 

Hoeveel worden ze ingezet, wat is het resultaat en is er nog ruimte voor verbetering. 

groslijst 

Effect zienswijzen Suggestie ingediend door inwoner: 

Onderzoek naar de effecten van door burgers ingediende zienswijzen en andere 

suggesties. Met andere woorden: hoe vaak worden zienswijzen – of punten uit 

zienswijzen – die door burgers zijn ingediend ook daadwerkelijk gehonoreerd door de 

gemeenteraad en / of college B&W?  

groslijst 

 

 

  



 

 
 

 

 Uitgevoerde onderzoeken 

Onderwerp Centrale vraagstelling Uitgevoerd in: 

Landelijk onderzoek NVRR: de 
praktijk van de WOB 

In het onderzoek wordt nagegaan hoe de deelnemende decentrale overheden vormgeven 

aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover 

verantwoording wordt afgelegd, hoe actieve openbaarmaking is geregeld en hoe zich dat 

verhoudt tot de eisen die de Woo straks gaat stellen. 

 

2022 

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? 

2021 

Schuldhulpverlening Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voeren de 

gemeenten het beleid effectief en efficiënt uit? 

2021 

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? 

2021 

Financiële sturing 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 

Inclusiebeleid Hoe ver zijn gemeenten met het ontwikkelen van beleid waarin het VN-verdrag Handicap 
wordt geïmplementeerd/lokale inclusie 
agenda? 

2019 

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? 

2019 



 

 
 

Digitale dienstverlening Hoe is de huidige digitale toegankelijkheid en beschikbaarheid van de dienstverlening van de 
gemeente Opsterland, Weststellingwerf & Ooststellingwerf? 

2017 

Armoedebeleid 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 

Integratie van statushouders Welk beleid heeft de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders en wordt dit 
beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd? 

2017 

Aanbevelingen commissie Hermans In hoeverre zijn de aanbevelingen,die de commissie Hermans in 2010 heeft gedaan, geborgd? 2016 

 

 

 

 


