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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. Het streven is in 2011 minimaal 3 en liefst vier
onderzoeken uit te voeren.

Onderzoeksagenda 2011 e.v.
De Rekenkamer heeft de volgende onderwerpen voor uitwerking en onderzoek vastgesteld.
1. Winterland. Gelet op de maatschappelijke, financiële en politiek-bestuurlijke impact van dit dossier, acht
de rekenkamer het opportuun onderzoek te doen naar Winterland vanuit het perspectief van het
evenementenbeleid van de stad. Bij dit besluit heeft ook een rol gespeeld dat de rekenkamer in
november 2010 van het raadslid de heer J. Hoen (CVP) het verzoek heeft gekregen om onderzoek te
doen naar de gang van zaken rondom het conflict tussen Winterland en de gemeente Maastricht.
2. Subsidiebeleid. Gedacht wordt aan een onderzoek naar de effectiviteit van het subsidiebeleid en de
sturingsmogelijkheden die het de gemeente biedt, dit aan de hand van een analyse van de relatie
tussen subsidieverstrekking en de resultaten en effecten van de stichting Trajekt.
3. Effectiviteit reïntegratiebeleid. De rekenkamer is van plan om in 2011 onderzoek te doen naar het
reïntegratiebeleid van de gemeente Maastricht. Daarbij is de rekenkamer met name geïnteresseerd in
de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de sturings- en verantwoordingsinformatie
op dit terrein die de gemeente ter beschikking staat.
4. Buurtgericht werken. De Rekenkamer denkt aan een onderzoek naar de instrumenten die de gemeente
Maastricht inzet om de buurtbewoners te bereiken en in welke mate de gemeente de burgers met deze
instrumenten aantoonbaar weet te bereiken. Hierbij zal tevens de rol van de buurtplatforms worden
onderzocht en de mate waarin bewoners daadwerkelijk het beeld hebben dat zij invloed kunnen
uitoefenen op het beleid en de uitvoering in hun buurt.
5. Jaarrrekening 2010. In dit kleine onderzoek zal voor de programma’s economie en mobiliteit de
rapportage in de Gemeenterekening 2010 worden onderzocht. Doel van het onderzoek is
aanbevelingen te doen voor een betere verantwoording aan de raad. De onderzoeksvraag luidt: ‘Bieden
de Programmabegroting 2010 en de Gemeenterekening 2010 voldoende en kwalitatief goede informatie
om de Raad zijn controlerende en kaderstellende rol te laten vervullen, en in hoeverre zijn er zichtbare
verbeteringen ten opzichte van 2008?
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In 2010 is gewerkt aan zes onderzoeken:
o
o

o
o

o

o

Onderzoek Spreidingsbeleid coffeeshops. Hoe de gemeente Maastricht omgaat met tegengestelde
belangen. Het onderzoek is gepubliceerd op 10 maart 2010.
Onderzoek Quick scan gemeenterekening. In dit kleine onderzoek is voor de programma’s economie
en onderwijs de rapportage in de Gemeenterekening 2008 onderzocht. Het onderzoek is gepubliceerd
22 april 2010.
Onderzoek Beheer Openbare Ruimte. Het onderzoek is gepubliceerd op 11 mei 2010.
Onderzoek Burgerinitiatieven. Tussen 2004 en 2009 hebben negen burgerinitiatieven plaatsgevonden
die tot een raadsbesluit geleid hebben. De Rekenkamer is nagegaan hoe de gemeente deze initiatieven
behandeld heeft en op welke wijze de Raad bij de behandeling betrokken was en over de afhandeling
ervan geïnformeerd wordt. Het onderzoek is gepubliceerd in oktober 2010.
Onderzoek kandidaatstelling Maastricht culturele hoofdstad 2018. Het onderzoek is reeds gestart in
2009 en gepubliceerd in oktober en op 18 januari 2011 behandeld in de commissie Economische en
Sociale Zaken van de Raad.
Onderzoek Grondbedrijf. Dit zal in 2011 worden afgerond.

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, het College van B&W, de Gemeentesecretaris.
Maastricht, 4 februari 2011.
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