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Hoe komt de onderzoeksagenda tot stand?
De Rekenkamer houdt een lijst bij waarop mogelijke onderzoeksthema’s vermeld worden. In het najaar komt
die lijst op de agenda en brengt de vergadering een ordening aan. Daarbij wordt zowel rekening gehouden
met maatschappelijk belang, actualiteit, spreiding over de beleidsterreinen als met de voorkeuren van de
Rekenkamer en uiteraard met de Verordening Rekenkamer Maastricht. Daarin is opgenomen dat de
Rekenkamer het versterken van de controlerende rol van de Raad tot taak heeft. Tegelijkertijd wil de
Rekenkamer voor de inwoners van Maastricht zichtbaar maken wat er terechtkomt van de
beleidsvoornemens van de Gemeente Maastricht. De Rekenkamer gaat daartoe in haar onderzoeken na of
het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend was.
Vervolgens spreekt de Rekenkamer in een bijeenkomst met de Kleine Rekeningcommissie – die vormt de
directe verbinding met de Gemeenteraad van Maastricht – over de geordende lijst met mogelijke
onderzoeksthema’s. Dat is gebeurd op 30 oktober 2008. In de vergadering van november heeft de
Rekenkamer – rekening houdend met de wensen van de Raad/Kleine Rekeningcommissie - een lijst met zes
onderwerpen vastgesteld. Bij deze keuze is ook gekeken naar de geplande doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken ex. artikel 213a Gw door het College.

Onderzoeksagenda 2009 (-2010)
De Rekenkamer heeft de volgende onderzoeksagenda vastgesteld:
o Coffeeshopbeleid
o Rioleringsbeleid
o Parkeerbeleid
o Efficiency van besluitvormingstrajecten in het kader van vergunningaanvragen
o Handhavingsbeleid openbare ruimte
o WWB.
Hoewel de Rekenkamer ambitieus is, in 2008 zijn vijf onderzoeken afgerond, is het niet waarschijnlijk dat de
onderzoeksagenda in 2009 geheel kan worden afgerond. Twee onderzoeken die in 2008 gestart zijn,
verkeren in de afrondingsfase. Ze zullen naar verwachting begin 2009 gepubliceerd worden. Ondanks
grenzen aan het budget en menskracht denkt de Rekenkamer minimaal drie onderwerpen van bovenstaande
lijst in 2009 te kunnen onderzoeken. Ook wil de Rekenkamer graag een agenda hebben die zo flexibel is dat
snel gereageerd kan worden op een verzoek uit de Raad of de bevolking een bepaald onderzoek te doen.
Begin 2009 zullen twee onderwerpen uitgewerkt worden tot Plannen van Aanpak, volgens een format dat de
Rekenkamer heeft ontwikkeld.

ONDERZOEKSAGENDA 2009

Met inachtneming van het vorenstaande biedt de Rekenkamer Maastricht deze onderzoeksagenda hierbij aan
ter kennisneming aan:
De Gemeenteraad
de Kleine Rekeningcommissie
het College van B&W
de Gemeentesecretaris.

Maastricht, 3 december 2008

