3. Rekenkamer
Oldambt moet een vaste rekenkamer instellen om gemeentelijk beleid te
onderzoeken.
Wat vinden de partijen?
Eens
VCP
"Het is nooit verkeerd om een rekenkamer te hebben die controle uitvoert op het beleid."
Partij voor het Noorden Oldambt
"De Partij voor het Noorden is daar een voorstander van. De gemeente krijgt immers steeds minder geld vanuit
Den Haag. Daardoor moet er slimmer met het geld worden omgegaan en dient de raad dit nog scherper te
controleren. Een rekenkamer kan meer specifiek en in opdracht van de raad onderzoeken of het geld op de juiste
en efficiënte wijze wordt uitgegeven."
VVD
"Voor projecten met een omvang groter dan 1 miljoen euro of met een groot maatschappelijk effect, willen wij altijd
een rekenkameronderzoek. Na 2 jaar willen we de werking evalueren en eventueel aanpassen."
D66
"D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en betrokken
inwoners met het controleren van het college."
ChristenUnie
"Een rekenkamer is een goed middel om de raad te helpen om hun taken goed te vervullen. "
Burgerbelangen Oldambt
"Dit is de gemeente bij wet verplicht. Een eigen rekenkamer is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad
om haar controlerende functie richting het college goed te kunnen uitvoeren."
Groep Hop
"Groep Hop is tegen verkwisting van gelden. Als er binnen de gemeente groepen zijn die hulp kunnen en moeten
gebruiken en als er groepen zijn die niet kunnen meedoen. In dat geval dient de rekenkamer het beleid te toetsen
op het primaire doel: namelijk dat de gemeente voor haar inwoners de broek kan ophouden waardoor luxe
projecten afvallen."
Gemeentebelangen Oldambt

"Gemeentebelangen vindt een vaste rekenkamer een vanzelfsprekendheid. In het kader van democratische
controle is het namelijk van groot belang dat onafhankelijk van college en raad kan worden onderzocht of het
gemeentebestuur heeft bereikt wat het wilde bereiken, heeft gedaan wat het zou doen en of dit heeft gekost wat
het mocht kosten."

Geen van beide
SP
"Op dit moment wordt onderzocht of een rekenkamer een meerwaarde heeft voor de gemeenteraad. De
uitkomsten van de huidige pilot zullen daarin voor de SP bepalend zijn."

Oneens
PvdA
"Nee, Oldambt moet niet alleen een rekenkamer instellen. We kunnen dit beter met andere gemeenten samen
regelen, dat is goedkoper en het komt de kwaliteit van de onderzoeken ten goede."
CDA
"Een rekenkamer kan door de gemeenteraad worden gebruikt om bepaalde besluiten die zijn genomen te
onderzoeken. Het CDA wil geen vaste rekenkamer invoeren vanwege de kosten. Wel willen wij meewerken aan
rekenkameronderzoeken die door de gemeenteraad zelf worden aangevraagd."
Oldambt Aktief
"Onafhankelijkheid is daarbij belangrijker."

Eens

Geen van beide
Swipe om over te slaan

Oneens

