Aan: de raadsgroep herindeling
Van: de griffiers Westerkwartier
Onderwerp: ‘Eindrapportage onderzoek rekenkamercommissie naar maatschappelijke voorzieningen
Westerkwartier
Zuidhorn, 20 december 2017

Voorstel
Voorgesteld wordt:
- kennis te nemen van de Eindrapportage onderzoek rekenkamercommissie naar maatschappelijke
voorzieningen Westerkwartier en de bijbehorende begeleidende brief van de
rekenkamercommissie;
- de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven;
- de Stuurgroep te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen.

Toelichting
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke voorzieningen in de
Westerkwartiergemeenten om vooruitlopend op de toekomstige nieuwe gemeente Westerkwartier,
inzicht te verstrekken aan de gemeenteraden over de aanwezigheid van maatschappelijke accommodaties
binnen de Westerkwartiergemeenten.
In het licht van de komende herindeling is een inventariserend onderzoek gedaan naar de
maatschappelijke voorzieningen in de verschillende gemeenten. Het gaat dan om sportvoorzieningen,
buurt- en dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en bibliotheken.
De hoofdvraag luidt:
‘Wat zijn de verschillen in het beheer van gemeentelijke voorzieningen tussen de vier
Westerkwartiergemeenten en welke aanbevelingen worden gedaan richting nieuwe gemeente?
In de rapportage wordt ingezoomd op het beleid t.a.v.:
1.
Private of gemeentelijke accommodaties
2.
Gebruikers en bezetting
3.
Kapitaallasten
4.
Beheer- en onderhoudskosten
5.
Onderhoudsplannen
6.
Wensen en/of toezeggingen
Conclusies
De rekenkamercommissie concludeert dat de inventarisatie een goed beeld van de overeenkomsten en
verschillen tussen de vier gemeenten ten aanzien van maatschappelijke voorzieningen. Het inzicht in
private voorzieningen is soms beperkt. Ook de mate van privatisering verschilt per gemeente. Uniforme
afspraken (en definities) over beheer en onderhoud zijn beperkt aanwezig. Wel zijn de kosten zelf
inzichtelijk per gemeente. De onderhoudsplannen zijn aanwezig en de capaciteit van de voorzieningen lijkt
voldoende (gerelateerd aan de bezetting). De aanlevering van de basisgegevens was niet altijd zodanig dat
een volledige vergelijking mogelijk was.

Aanbevelingen
De rekenkamercommissie doet de volgende aanbevelingen:
- Er dient een harmonisatie plaats te vinden ten aanzien van de huidige maatschappelijke
voorzieningen, zodat er een helder beeld is bij de overgang naar de nieuwe gemeente.
- Gebruik deze rapportage als basismateriaal bij een gezamenlijke visieontwikkeling op
maatschappelijke voorzieningen in het licht van de bevolkingsontwikkeling op middellange
termijn.
Vervolg
Wij stellen u voor de stuurgroep te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen. De
Stuurgroep heeft inmiddels aangegeven dat het onderzoek input is voor de ambtelijke werkgroep
Vastgoed die ook een opdracht heeft ten aanzien van de harmonisatie van ‘maatschappelijke
voorzieningen’.

De rekenkamercommissie is voornemens een vervolgonderzoek te doen naar de ruimtelijke verdeling
van de voorzieningen. Daarbij zal worden gekeken naar de levensvatbaarheid van de voorzieningen in
de komende 30 jaar, uitgaande van de te verwachten demografische ontwikkelingen. Hierover wil de
rekenkamercommissie graag in overleg treden met zowel een afvaardiging van de raden als die van de
colleges. Wij zullen u op een later moment informeren over de samenstelling van de afvaardiging
vanuit de raden.

