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Hoe komt de onderzoeksagenda tot stand?
De Rekenkamer houdt een lijst bij met mogelijke onderzoeksthema’s. 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 bespreekt de Rekenkamer de mogelijke onderzoeksthema’s met de Kleine Rekeningcommissie –
die vormt immers de directe verbinding met de Gemeenteraad van Maastricht. Rekening houdend met de
wensen van de Raad/Kleine Rekeningcommissie heeft de Rekenkamer een lijst met zeven onderwerpen
vastgesteld, waaruit in 2010 zal worden gekozen. Het streven is in 2010 twee grote en twee kleinere
onderzoeken uit te voeren.

Onderzoeksagenda 2010 e.v.
De Rekenkamer heeft de volgende onderwerpen voor uitwerking en onderzoek vastgesteld. De eerste drie
onderwerpen worden voorlopig gezien als grote onderzoeken, de vier volgende onderwerpen als kleinere
onderzoeken. Dat kunnen quick scans of onderzoeken in de vorm van een rekenkamerbrief zijn.
1. Grondbeleid. De Rekenkamer denkt erover te onderzoeken hoe het gemeentelijk grondbeleid
eruitziet en in te zoomen op de vragen hoe de financiële gevolgen van de voorziene krimp
van de woningbouw zijn veroorzaakt en op welke wijze deze zullen worden opgevangen.
2. Subsidiebeleid. Gedacht wordt aan een onderzoek naar de effectiviteit van het subsidiebeleid
en de sturingsmogelijkheden die het de gemeente biedt.
3. Wet Werk en Bijstand. De rekenkamer wil onderzoek doen naar de effectiviteit en/of de
doelmatigheid van het reïntegratiebeleid.
De kleinere beoogde onderzoeken zijn:
4. Burgerinitiatieven. Tussen 2004 en 2009 hebben negen burgerinitiatieven plaatsgevonden
die tot een raadsbesluit geleid hebben. De Rekenkamer wil nagaan hoe de gemeente deze
initiatieven behandeld heeft en op welke wijze de Raad bij de behandeling betrokken is en
over de afhandeling ervan geïnformeerd wordt.
5. Evenementenbeleid en Winterland. De actualiteit en het maatschappelijk belang zijn voor de
Rekenkamer aanleiding geweest te starten met een vooronderzoek. Op basis van het
vooronderzoek is (februari 2010) besloten het voorgenomen onderzoek vooralsnog niet uit
te voeren.
6. Licentiebeleid. Diverse gemeenten zijn inmiddels overgestapt op het gebruik van open
source software. De Rekenkamer wil het beleid van de gemeente Maastricht onderzoeken
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en eventueel aanbevelingen doen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van ervaringen uit
andere gemeenten.
7. Opvolgonderzoek. De Rekenkamer overweegt onderzoek te doen naar één of meer
aanbevelingen uit eerder onderzoek.
In 2009 is gewerkt aan zes onderzoeken:
o
o

o

o
o

o

Onderzoek I-Visie: het eindrapport is gepubliceerd in februari 2009.
Onderzoek Vinkenslag/De Karosseer: in juli 2009 is dit onderzoek met een rapport afgesloten. Het
onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Raad, die ook aan de accountant om een onderzoek
gevraagd had.
Onderzoek spreidingsbeleid coffeeshops: begonnen met de naam ‘Coffeeshopbeleid’ is het
onderzoek – om de bruikbaarheid van de uitkomsten ook te kunnen gebruiken voor ander
beleidsonderzoek – omgevormd tot Onderzoek spreidingsbeleid coffeeshops. Hoe de gemeente
Maastricht omgaat met tegengestelde belangen. Het Rapport is in december 2009 voorgelegd aan
het College van Burgemeester en Wethouders voor een bestuurlijke reactie.
Onderzoek beheer openbare ruimte. De Nota van Bevindingen is eind december 2009 voor een
ambtelijke reactie voorgelegd.
Onderzoek Quick scan gemeenterekening. In dit kleine onderzoek is voor de programma’s economie
en onderwijs de rapportage in de Gemeenterekening 2008 onderzocht. Doel van het onderzoek is
aanbevelingen te doen voor een betere verantwoording aan de raad. De rekenkamer overweegt er
een jaarlijks onderzoek van te maken. Het onderzoek zal naar verwachting in januari 2010 worden
afgerond.
Onderzoek kandidaatstelling Maastricht culturele hoofdstad 2018. Het onderzoek is gestart in
november 2009. Het beoogt aanbevelingen te doen aan de nieuwe raad voor het omgaan met dit
project dat veel vraagt op het gebied van samenwerken, dat van groot maatschappelijk belang is en
waarmee veel geld gemoeid is.

Bij het opstellen van de onderzoeksagenda houdt de Rekenkamer ruimte vrij om flexibel te kunnen reageren
op een verzoek uit de Raad of de bevolking om een onderzoek te in te stellen.
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, 24 december 2009.
Aangepast: maart 2010.
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