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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.
Voor u ligt het plan met de begroting voor de onderzoeken en andere activiteiten
die de Rekenkamer in 2021 verwacht uit te voeren. Bij de planning van de
onderzoeken zullen wij graag de raadsleden betrekken, zodat wij waar mogelijk
kunnen voldoen aan behoeften die er leven.
Wij kijken uit naar een mooi onderzoeksjaar, waarin niet alleen nieuwe
onderzoeken worden opgezet maar ook de lopende onderzoeken zullen worden
afgerond.
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2. ONDERZOEKSPLAN/-AGENDA
Het onderzoek naar het woonbeleid is in 2020 mede op verzoek van de raad
gestart en zal waarschijnlijk in het voorjaar van dit jaar kunnen worden afgerond.
Voor nieuwe onderzoeksthema’s zijn wij tijdens het schrijven van dit plan nog in
gesprek met de fractievoorzitters. Het voornemen van vorig jaar om onderzoek
te doen naar de omgevingswet is uitgesteld, omdat de wet nog niet van kracht is
en er nog teveel in ontwikkeling is op dat gebied.
In een eerste verkenning zijn de volgende thema’s benoemd:
GR Fryslan-West/Empatec
Jeugdbeleid
Uitvoering participatiewet
Zorginkoop van WMO
Sport (bijv. hoe gaat dit in coronatijd; Rolpeal)
Inhuur externen
Controle door de raad op coronauitgaven
Ondernemersfonds
Kapitaalgoederen
RES/klimaat
Er volgt nog een nader gesprek met de fractievoorzitters om gezamenlijk een
keuze te bepalen. 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 van vorig jaar laten wij nog staan voor mogelijke
toekomstige onderzoeken. Sommige onderdelen kunnen wellicht al worden
meegenomen bij een van de hierboven genoemde thema’s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionale Energie Strategie (RES)
Dienstverlening en vestigingsbeleid bedrijven
Evaluatie Ondernemersfonds (in 2022)
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
Het jaarlijkse gesprek met de fractievoorzitters heeft reeds plaatsgehad. Hier
komt nog een vervolg op. Het jaarlijkse gesprek met de auditcommissie zal
worden ingepland. 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
Fries Platform
In 2021 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. Dit voor zover mogelijk in verband met de corona
pandemie. Wij verwachten dat veel congressen niet doorgaan of online
plaatsvinden.
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 2021 acht maal vergaderen. Hieronder volgen de geplande
vergaderdata.
29 jan
12 mrt
23 april

29 mei
04 juni
27 aug.

15 okt.
03 dec.
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5.BEGROTING 2020

REALISATIE

BEGROTING 2021
Vergaderkosten
Cursussen
Onderzoekskosten
Communicatiekosten
Inhuur externen
Overige kosten
Totaal

8.000
1.500
33.250
2.000
5.000
2.448
52.198

2020
5.777
0
22.845
765
0
0
28.918
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