MEMO
Aan:

Rekeningcommissie gemeente Raalte

Van:

Aljona Wertheim, Dick Hoek, Arnold Titsing (voorzitter)

Datum:

18 januari 2022

Onderwerp:

Groslijst onderzoeken 2022

Groslijst 2022
Burgerparticipatie bij de RES
Globale onderzoeksvraag: Hoe zijn inwoners van de gemeente Raalte betrokken bij de totstandkoming van
de Regionale Energiestrategie (RES)?
Ondernemersbeleid
Globale onderzoeksvraag: Hoe tevreden zijn de ondernemers over het ondernemersbeleid van de gemeente
Raalte, zowel voor als tijdens Corona?
Informatieveiligheidsbeleid
Globale onderzoeksvraag: Hoe is de privacy van inwoners geborgd in de (digitale) processen van de
gemeente Raalte
Digitale dienstverlening
Globale onderzoeksvraag: Hoe tevreden zijn de inwoners van de gemeente Raalte over de digitale
dienstverlening?
Vanuit de fractievoorzitters:
• Worden de middelen voor duurzaamheid en klimaatdoelen voldoende effectief ingezet? Zijn er
signalen over overlap, c.q. hiaten?
• Kijkend naar het proces van kaderstelling en controle kan de onderzoeksvraag zijn: in welke mate
heeft de raad zicht op de feitelijke inzet van middelen bij (zowel hiaten als overlap) en is het in
staat (bij) te sturen. Welke verbeteringen zijn te realiseren m.b.t. de kaderstelling en controle?
Selectiecriteria voor de Rekenkamercommissie
• het onderwerp heeft een duidelijk maatschappelijk, politiek en/of financieel belang;
• er is sprake van een beredeneerde twijfel over het (al dan niet aanwezige) beleid;
• er is sprake van een risico: een gebrekkige uitvoering heeft relatief ernstige financiële of
maatschappelijke gevolgen;
• de meerwaarde van een onderzoek door de Rekenkamercommissie moet duidelijk zijn;
• het onderwerp moet voor de Rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen binnen haar financiële
en organisatorische mogelijkheden.
De Rekenkamercommissie is autonoom in het bepalen welk onderzoek dit jaar uitgevoerd gaat worden. De
inbreng van de Rekeningcommissie/raad wordt bij de afweging meegenomen.

Groslijst oude jaren
Op de groslijst van voorgaande jaren staat:
• Sportbedrijf
• Controlemogelijkheden van de raad
• Omgevingswet
• Energietransitie
• Participatiewet
• Handhaving

Afgeronde onderzoeken
Jaar
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2013
2012
2011
2010
2009
2009
2009
2008
2007

Onderzoek
Het beleid met betrekking tot statushouders in Raalte
Leefbaarheid kleine kernen gemeente Raalte
Onderzoek naar de jeugdhulp in de gemeente Raalte
Visie op externe inhuur
QuickScan doorwerking functioneren en impact
Gemeentelijke Belastingen Raalte
Inkoop en aanbestedingsbeleid.
Verbonden partijen
Volkshuisvestingsbeleid
Subsidiebeleid
Grondbeleid
Handhaving
Parallelliteit van bestuurlijke processen
Leerplichtwet
Onderhoud zwembad Tijenraan
ICT beheer
Inhuur derden
Juridisch Control

