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Onderzoeksagenda Rekenkamer Maastricht 2018
Elk jaar stelt de rekenkamer haar onderzoeksagenda vast met daarin een overzicht van de geplande
onderzoeksonderwerpen.

Hoe komt de onderzoeksagenda tot stand?
De rekenkamer houdt een long list bij van mogelijke toekomstige onderzoeksthema’s. Die thema's kunnen
voortkomen uit de politieke actualiteit, suggesties van de gemeenteraad en burgers en vanuit verworven
inzichten binnen de rekenkamer zelf. Over deze long list overlegt de rekenkamer jaarlijks met de raad, sinds
2015 is dat de Commissie Begroting & Verantwoording.
Vervolgens besluit de rekenkamer welke onderwerpen in het komend jaar daadwerkelijk zullen worden
onderzocht. De criteria die de rekenkamer bij de keuze van de onderzoeksonderwerpen hanteert, zijn
vermeld in het Reglement van Orde:
▪

Maatschappelijk belang: raakt het onderwerp het functioneren van de lokale samenleving als geheel of
de belangen van omvangrijke of belangrijke doelgroepen?

▪

Gerede twijfel over doeltreffendheid: beleid dat vermoedelijk niet het verwachte effect oplevert.

▪

Gerede twijfel over doelmatigheid: beleid dat vermoedelijk niet efficiënt wordt uitgevoerd (te hoge
kosten in verhouding tot resultaat).

▪

Gerede twijfel over rechtmatigheid: middelen die vermoedelijk niet worden besteed aan zaken waarvoor
ze bestemd zijn c.q. het niet of anders uitvoeren van genomen besluiten.

▪

Beleidsrisico: beleid waarvan de uitvoerbaarheid veel onzekerheden kent.

▪

Financieel belang en risico: beleid waarin veel gemeentegeld omgaat en de gemeente grote financiële
risico’s loopt.

▪

Variatie: spreiding over de beleidssectoren van de gemeente.

Onderzoeken in 2018
In de eerste maanden van 2018 kunt u twee rapporten verwachten van onderzoeken die in 2017 zijn
gestart. Eind 2017 heeft de Rekenkamer Maastricht het onderzoek naar het Geusseltbad afgerond. Zo gauw
als de bestuurlijke reactie van het college binnen is, bieden wij dit rapport aan de gemeenteraad aan; naar
verwachting is dat op zeer korte termijn. Het tweede onderzoek waar we aan werken, naar het
armoedebeleid van de gemeente, hopen we in april 2018 aan de raad aan te bieden.
De Rekenkamer Maastricht heeft besloten om pas in de tweede helft van 2018 met een nieuwe
onderzoeksagenda te komen, voor het resterend deel van 2018 en het jaar 2019. Er zijn twee redenen om
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dit zo te doen. Allereerst lijkt het ons verstandig om, gezien de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, in
overleg met de nieuwe raad de long list van potentiële onderzoeksonderwerpen aan te vullen, alvorens
daaruit een selectie te maken. De tweede reden is dat ook binnen de Rekenkamer Maastricht personele
wijzigingen plaatsvinden op dit moment. U ontvangt op korte termijn een voordracht van de commissie
Begroting & Verantwoording voor twee nieuwe leden. De rekenkamer wil graag in de nieuwe samenstelling
de onderzoeksagenda voor de rest van 2018 en 2019 opstellen.
Wat doet de rekenkamer in de tussentijd? Op de onderzoeksagenda voor 2016 en 2017 stonden enkele
onderwerpen ‘in de wacht’. De Rekenkamer Maastricht heeft ervoor gekozen om het komend half jaar één
van deze onderwerpen op te pakken. Het betreft een onderzoek naar het woonbeleid. De keuze voor dit
onderwerp is mede ingegeven door de nieuwe Herzieningswet Toegelaten instellingen, die de rollen en
taken van corporaties en gemeenten opnieuw heeft gedefinieerd. Kern van het nieuwe rijksbeleid is dat
gemeenten via het gemeentelijk woonbeleid meer sturing krijgen op de werkzaamheden van de corporaties.
De gemeente kan thema’s agenderen en eventueel (prestatie)afspraken maken met de corporaties. De
rekenkamer is op dit moment bezig met een beknopt vooronderzoek om de focus van het onderzoek nader
te bepalen. Een mogelijke onderzoeksvraag is of de gemeentelijke ambities die in 2015 zijn geaccordeerd op
het terrein van het woonbeleid daadwerkelijk worden gerealiseerd, en of de gemeente voldoende gebruik
maakt van de mogelijkheden die de nieuwe wet gemeenten biedt.
Ten tweede wil de Rekenkamer Maastricht deze maanden van personele wisselingen in de gemeenteraad en
de rekenkamer gebruiken voor een beknopt onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen. De
gemeenteraad is voor een goede invulling van zijn kaderstellende en controlerende rol afhankelijk van goede
raadsvoorstellen, en de rekenkamer wil aan de hand van enkele recente raadsvoorstellen uit het jaar 2017
de kwaliteit en eventuele verbetermogelijkheden onderzoeken.
Voor beide onderzoeken ontvangt u binnenkort een Plan van aanpak.
Tot slot
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze onderzoeksagenda, dan hoort de
Rekenkamer Maastricht dat graag.
De rekenkamer wil naast de programmering van de onderzoeken zoals hierboven genoemd graag enige
ruimte houden om flexibel te kunnen reageren op een verzoek vanuit de gemeenteraad of de inwoners om
een onderzoek in te stellen. Ook daartoe nodigen wij eenieder graag uit.
De Rekenkamer Maastricht biedt deze Onderzoeksagenda hierbij aan ter kennisneming aan:
de gemeenteraad, het college van B&W en de gemeentesecretaris.
Maastricht, 23 februari 2018
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