Persbericht Rekenkamer Maastricht (25 januari 2008)

De Rekenkamer Maastricht heeft aan de Gemeenteraad een rapport aangeboden over de
evalueerbaarheid van beleidsvoorstellen. Evalueren betekent hier de waarde van beleid te
bepalen. Om te kunnen nagaan of beleid evalueerbaar is, heeft de Rekenkamer een checklist
ontwikkeld die toegepast kan worden op alle nieuwe beleidsvoorstellen. Met dit nieuwe
instrument kan de Raad bij elk beleidsvoorstel, dus bij de vaststelling van het beleid, al
toetsen of het beleid te zijner tijd geëvalueerd kan worden.
Evaluatie van beleid is belangrijk om later te kunnen vaststellen of het uitgevoerde beleid
succesvol is geweest en doelmatig is uitgevoerd. Daarmee kan de Raad het door het College
van B en W uitgevoerde beleid controleren. Ook kan daarmee tussentijds vastgesteld worden
of het beleid eventueel bijgesteld moet worden.
De Rekenkamer geeft in de checklist aan waar goede - evalueerbare - beleidsvoorstellen aan
moeten voldoen. Zo moet het beleidsvoorstel bijvoorbeeld duidelijk zijn over:
- welk maatschappelijk probleem aangepakt gaat worden
- welk instrumenten daarvoor ingezet gaan worden
- wanneer welke resultaten moeten zijn bereikt
- wat de kosten van het beleid zullen zijn.
De Rekenkamer heeft de checklist zelf toegepast op vier beleidsterreinen (coffeeshopbeleid,
fietsbeleid, jeugdbeleid, en arbeidsmarktbeleid). Hieruit komt naar voren dat de kwaliteit van
de beleidsvoorstellen heel erg verschilt. Zo scoort het coffeeshopbeleid bijvoorbeeld goed,
terwijl op ander beleidsterreinen nog flinke verbeteringen mogelijk zijn.
De Rekenkamer noemt in het rapport daarom de volgende aanbevelingen:
- Raad: wees kritisch ten aanzien van de gepresenteerde beleidsvoorstellen en gebruik
daarvoor de checklist
- Raad: verlang van het College consistente informatie over kosten en financiering van
beleidsvoorstellen
- College en management: geef de context van het beleidsvoorstel aan en toets
beleidsvoorstellen nadrukkelijk op kwaliteit.
Zoals gebruikelijk is bij rekenkameronderzoek heeft het College van B en W op de
voorstellen van de rekenkamer gereageerd. Het College onderschrijft de voorstellen van de
Rekenkamer op hoofdlijnen. Overigens verschillende de Rekenkamer en het College op een
wezenlijk punt wel van mening. Het College deelt de zienswijze van de Rekenkamer niet dat
het bij beleidsevaluatie zou moeten gaan over de vraag of het College de door de Raad
vastgestelde maatschappelijke doelen heeft bereikt. De Rekenkamer zal met name de dialoog
met de Raad op dit punt met belangstelling volgen.
De Rekenkamer hoopt dat dit nieuwe instrument bijdraagt aan het controlerend vermogen van
de Raad en aan een permanente verbetering van het beleid.

