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1. INLEIDING
De Rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân ondersteunt de gemeenteraad
bij zijn kaderstellende en controlerende taak. De Rekenkamer onderzoekt de
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur van de
gemeente. Hierbij hechten wij belang aan een open relatie met zowel het bestuur
als de Raad.
In 2020 zullen wij natuurlijk weer een aantal onderzoeken uitvoeren. In de manier
waarop wij dat doen en hoe wij rapporteren en communiceren willen wij steeds
blijven leren en de nieuwste inzichten in het rekenkamerwerk hierbij meenemen.
De geplande onderzoeken en overige activiteiten worden in dit jaarplan
beschreven en de begroting voor 2020 is hierin opgenomen.
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2. ONDERZOEKSPLAN/-AGENDA
Het onderzoek naar burgerinitiatieven is in 2019 gestart en zal naar verwachting
in het tweede kwartaal van 2020 worden afgerond en gepresenteerd.
In het eerste kwartaal starten we met een onderzoek naar het Tax Control
Framework. Met ingang van 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de
Vennootschapsbelasting voor de activiteiten die zij als onderneming verrichten.
Op het gebied van de loonbelasting en de BTW is de wet- en regelgeving verder
geaccumuleerd. Het belang van een adequate beheersing van de fiscale risico’s
is groot. Gemeenten voldoen lang niet altijd aan de fiscale verplichtingen en dit
leidt in toenemende mate tot naheffingsaanslagen. De vraag van de rekenkamer
is in hoeverre het zogenoemde tax control framework van de gemeente volstaat.
Het eerstvolgende onderzoek daarna in de planning van 2020 is een onderzoek
naar de omgevingswet. Op 1 januari 2021 gaat deze nieuwe wet in. De wet
bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. De Omgevingswet is nodig om
maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, natuur en
bereikbaarheid geïntegreerd aan te pakken (aldus het Rijk). De regels van de
gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in één
omgevingsplan. De vraag van de rekenkamer is in hoeverre de gemeente al klaar
is voor de nieuwe wet en welke handvatten nog kunnen worden gegeven.
Daarna laten we de planning open en werken we met een groslijst van
onderwerpen die, afhankelijk van de actualiteiten, tot daadwerkelijke
onderzoeken kunnen leiden.
De groslijst ziet er als volgt uit:
•
•
•
•

Woonbeleid (met als specifiek aandachtspunt bijzondere groepen zoals
statushouders, dak- en thuislozen, ouderen)
Sportbeleid en sportaccommodaties (sportcarrousel Sneek)
Onderhoud openbare ruimte
Juridische kwaliteit

Deze lijst kan worden aangepast na het jaarlijkse gesprek met de
fractievoorzitters en het college. Ook later in het jaar blijft er ruimte om de lijst
aan te passen, zoals bedoeld met het “dakpansgewijs” werken. De Rekenkamer
zal hierbij altijd zijn eigen afwegingen blijven maken.
De lijst met reserveonderwerpen is als volgt samengesteld:
•
•
•

Regionale Energie Strategie (RES)
Dienstverlening en vestigingsbeleid bedrijven
Evaluatie Ondernemersfonds (in 2022)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdieping/opvolging WMO leefwereld vs. systeemwereld
Quick scan (opvolging) kernenbeleid
Ouderenbeleid (in relatie tot zelfredzaamheid en participatie)
Het verloop van de gemeentelijke herindeling 2017
Besluitvorming project Nieuwe Afsluitdijk/ Friese IJsselmeerkust
Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Bestemmingsplannen (m.n. nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en
bestemmingsplan centrum Sneek)
Digitale dienstverlening (aansluiting op Digitale agenda 2020)
Toezicht en Handhaving (veranderde rol na invoering van de
omgevingswet)
Participatiewet
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3. COMMUNICATIE
De jaarlijkse gesprekken met het college en de fractievoorzitters zijn reeds
gepland, net als het jaarlijkse gesprek met de auditcommissie. Zoals gebruikelijk
kijken we in deze gesprekken terug en vooruit en bespreken we de samenwerking.
Voor nieuwe onderzoeksthema’s laten wij ons graag inspireren.
Rondom de onderzoeken is vanzelfsprekend communicatie in de vorm van de
presentaties van de rapporten en persberichten voor de media.
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4.OVERIGE ACTIVITEITEN
Kring Noord NVRR
Het voorzitterschap van de Kring Noord door onze voorzitter zal in 2020 worden
beëindigd. Wel zullen wij de congressen blijven bezoeken en op de hoogte blijven
van de activiteiten van de Kring Noord.
Fries Platform
In 2020 zullen wij blijven meedoen aan het Fries Platform van rekenkamers en
rekenkamercommissies. Hier worden ervaringen uitgewisseld, kennis gedeeld en
wordt waar mogelijk ook samengewerkt.
Bijeenkomsten
Eventueel zullen voor het rekenkamerwerk relevante bijeenkomsten en
congressen worden bezocht.
Cursussen
Eventueel zullen de leden van de rekenkamer voor het rekenkamerwerk relevante
cursussen volgen. Vaste plannen hiertoe zijn er nog niet.
Vergaderplanning
De Rekenkamer zal in 2020 negen maal vergaderen. Hieronder volgen de geplande
vergaderdata.
07 feb
20 mrt
24 april

29 mei
03 juli
21 aug.

02 okt.
06 nov.
11 dec.
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5.BEGROTING 2020

REALISATIE

BEGROTING 2020
Vergaderkosten
Cursussen
Onderzoekskosten
Communicatiekosten
Inhuur externen
Overige kosten
Totaal

8.000
1.500
33.250
2.000
5.000
2.448
52.198

2019
5.118
0
25.948
212
9.075
961
41.314
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