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Jaarverslag 2018 van de Rekenkamer Maastricht
Graag bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de Rekenkamer Maastricht over het jaar 2018. De
onderzoeken naar Geusseltbad en armoedebeleid zijn afgerond en aangeboden aan de raad.
In het verslagjaar heeft de rekenkamer gewerkt aan onderzoeken naar armoedebeleid, de kwaliteit van
raadvoorstellen en woonbeleid. In juli 2018 ontving de rekenkamer naar aanleiding van de turbulentie
omtrent LVO van de gemeenteraad het verzoek met spoed een onderzoek te starten. In dit kader zijn twee
deelonderzoeken afgerond.
Ton Dreuw
Waarnemend voorzitter
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Samenstelling

In juni liep de benoemingstermijn van mevrouw Klaartje Peters af en heeft zij afscheid genomen van de
rekenkamer. Zij is gedurende twaalf lid geweest, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. De overige leden
van de rekenkamer zijn de heren Ton Dreuw, Karel van der Esch en Paul Janssen. Mevrouw Marjolein
Heesbeen vervulde de functie van secretaris.
In het verslagjaar zijn in maart twee nieuwe leden toegetreden tot de Rekenkamer Maastricht, te weten
mevrouw Rieneke van Zutphen en mevrouw Jacobine van den Brink.
De heer Dreuw is in juni door de rekenkamerleden aangewezen als waarnemend voorzitter. Het lag in de
bedoeling om in november 2018 een nieuwe voorzitter uit het midden van de leden te kiezen. Echter, omdat
mevrouw Van den Brink per 1 november is afgetreden en daardoor een nieuwe vacature ontstond, is
besloten dat de heer Dreuw zijn waarnemend voorzitterschap continueert.
Vanwege het vertrek van mevrouw Van den Brink is de rekenkamer samen met de Commissie Begroting &
Verantwoording eind 2018 een wervingsprocedure gestart voor een nieuw rekenkamerlid die in het voorjaar
van 2019 door de gemeenteraad zal worden benoemd.
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Activiteiten

2.1 Onderzoek
De belangrijkste doelstelling van de rekenkamer is de controlerende functie van de gemeenteraad te
versterken en tegelijkertijd voor de inwoners van Maastricht zichtbaar te maken wat er is terechtgekomen
van de beleidsvoornemens van de gemeente Maastricht. Die doelstelling wordt eerst en vooral nagestreefd
door het uitvoeren van onderzoek. De plannen van aanpak en eindrapporten van de onderzoeken zijn te
downloaden van de website van de rekenkamer.
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Op 30 januari 2018 heeft de rekenkamer haar rapport ‘Kansen creëren. Positionering en aansturing
van de culturele instellingen in Maastricht’ aan de raad aangeboden en toegelicht in een
informatieronde.
Op 27 februari 2018 heeft de rekenkamer een rapport getiteld ‘Wat kost een nieuw zwembad?
Onderzoek naar de besluitvorming en exploitatie Geusseltbad’ aan de raad aangeboden. Kort
daarna vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en daarom heeft de toelichting van het rapport aan de
raad niet eerder dan in de informatieronde van 28 augustus kunnen plaats vinden. Het onderzoek laat zien
dat de risico’s en onzekerheden die samenhangen met de bouw en exploitatie van het Geusseltbad vooraf
weliswaar globaal zijn geïdentificeerd, maar dat deze niet zijn voorzien van een volledig prijskaartje. Of
werden opgenomen in de projectbegroting. Dat had wel gemoeten volgens de rekenkamer, ook richting de
gemeenteraad, toen die over de bouw moest besluiten. Met name wat betreft de exploitatierisico’s
(onderhoudslasten en horeca-inkomsten) was dat nodig geweest.
De rekenkamer concludeert daarnaast dat de raad de afgelopen jaren niet goed is geïnformeerd over de
totale integrale lasten van het Geusseltbad voor de gemeente. De exploitatierekeningen van het Geusseltbad
geven geen volledig en juist beeld van de daadwerkelijke exploitatielasten voor de gemeente. Ook relatief
recent (medio 2017) werd de raad nog niet integraal geïnformeerd over de totale gemeentelijke lasten van
het Geusseltbad.
Op 1 mei 2018 is aan de raad een rapport getiteld ‘Armoedebeleid Maastricht. Een analyse van het
armoedebeleid en – budget van de gemeente Maastricht’ aangeboden. Een inhoudelijke toelichting
heeft plaatsgevonden op 28 augustus in een informatieronde van de gemeenteraad. De hoofdconclusie van
het onderzoek is dat de gemeenteraad onvoldoende in staat wordt gesteld om te controleren of de
beschikbare middelen voldoende effectief en efficiënt worden besteed. Armoedebudget en bestedingen zijn
niet te herleiden uit de reguliere P&C-documenten zoals jaarrekening en begroting. Verder is het
onvoldoende duidelijk wat er met het armoedebeleid wordt beoogd, en worden de effecten van de diverse
regelingen niet of nauwelijks gemeten. De raad wordt weliswaar geïnformeerd via specifieke
informatiesessies en –brieven, maar kan op basis hiervan niet goed vaststellen wat er de specifieke
armoedemiddelen bereikt wordt noch of de uitvoering doelmatig is.
Ook het gemeentebestuur zelf wordt bij de vormgeving en de uitvoering van het beleid gehinderd door een
gebrek aan inzicht in de precieze aard en de oorzaken van de problematiek en de ontwikkelingen binnen de
verschillende doelgroepen van het armoedebeleid. Op basis van algemene inzichten uit onder meer
landelijke onderzoeken worden preventieve maatregelen genomen en projecten uitgevoerd om bijvoorbeeld
kinderen en jongeren te bereiken, maar in het preventieve deel van het beleid in brede zin en bij de
uitvoering van de grote regelingen zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening zou meer inzicht in de
(sub)doelgroepen en hun specifieke kenmerken bruikbaar zijn.
De rekenkamer beveelt het college aan om de raad een voorstel (inclusief financiële consequenties) voor te
leggen om te komen tot meerjarig periodiek armoedeonderzoek met nulmeting en Maastrichtse definities.
Daarvoor is allereerst nodig dat duidelijkheid komt over de doelstellingen, doelgroepen en kaders van het
armoedebeleid. Zodra die zijn vastgesteld, zou de rapportage in de P&C-cyclus over het armoedebeleid op
basis van die doelstellingen moeten worden aangepast.
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Op 25 september 2018 is door de rekenkamer nog een toelichting gegeven op haar in november 2015
verschenen rapport ‘Zicht op samenwerking. De rol van de raad bij bestuurlijke samenwerking in
Maastricht’.
Ten slotte heeft de Rekenkamer Maastricht in 2018 een tweetal deelonderzoeken afgerond met betrekking
tot LVO, te weten ‘LVO – Deelonderzoek I. Rapportage Bevoegdheden gemeenteraad in relatie tot
LVO’ en ‘LVO – Deelonderzoek II. Rapportage Monopoliepositie en onderwijskwaliteit’.
Op 9 juli ontving de rekenkamer n.a.v. van de ontstane perikelen omtrent VMBPO/LVO van de
gemeenteraad een schriftelijk verzoek om de raad te adviseren over twee onderwerpen:
“1. LVO-Maastricht heeft een monopoliepositie in de stad. Velen denken dat die monopoliepositie op zich een
grote belemmering is om de problemen toekomstbestendig op te lossen. Anderen denken dat dat niet per se
zo hoeft te zijn en dat de toelating van een nieuw bestuur (als zich daar al iemand voor meldt) op zich niet
tot betere oplossingen leidt. Onze vraag is dus: is de monopoliepositie van LVO-Maastricht nadelig bij het
zoeken naar oplossingen? En zijn er mogelijkheden om, bij het feitelijk bestaan van een monopoliepositie,
effectief (toe)zicht te houden op de ontwikkelingen in het onderwijs in de stad.
2. LVO-Maastricht en de Raad zijn al enige tijd in een juridisch traject verwikkeld over de reikwijdte van de
formele bevoegdheden van de gemeenteraad. Uiteindelijk is tot een arbitragetraject besloten en die zal naar
verwachting eind juli tot een uitspraak leiden. Wat die ook zij, vast staat dat de Raad formeel een
bevoegdheid heeft als het gaat om de huisvesting van onderwijsvoorzieningen en waar het openbaar
onderwijs betreft zijn die bevoegdheden nog ruimer. Hoe kan de Raad die bevoegdheden effectief
uitoefenen, mede gezien de genoemde uitspraak inzake de arbitrage? Welke informatie moet de Raad
daarvoor op welk moment krijgen? Welke vraag c.q. opdracht zou de Raad daarvoor bij het College moeten
neerleggen?
Het onderwijs en met name de zorg voor de kwetsbaardere leerlingen raakt steeds meer aan de taken mbt
Jeugdzorg die de gemeente in 2015 overgedragen heeft gekregen. Ook met oog daarop is een heldere
positie van de Raad erg gewenst. Is het mogelijk ook hierover iets in het advies op te nemen?”
De rekenkamer heeft de beantwoording van deze vragen in twee deelrapporten uitgewerkt.
Het eerste rapport is afgerond in augustus 2018 en behandelt de bevoegdheden van de gemeenteraad
inzake het onderwijs, toegespitst op de situatie van het voortgezet onderwijs in Maastricht met het LVO als
bevoegd gezag van de scholen voor voortgezet onderwijs. Dit eerste deelrapport maakte deel uit van de
raadsstukken van de raadsvergadering van 28 augustus 2018.
Het tweede rapport is afgerond in november 2018 en behandelt de monopoliepositie van het LVO in
Maastricht en de mogelijke gevolgen van die positie voor de onderwijskwaliteit. Over beide deelrapporten
heeft de rekenkamer op 6 december 2018 een overleg gevoerd met de raadswerkgroep die is gevormd naar
aanleiding van de LVO-problematiek.
Het tweede deel van bovenstaande vraag 2 is nog niet behandeld. Dat onderdeel behandelt de rekenkamer
in een afzonderlijk onderzoek in 2019.
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In het verslagjaar 2018 is daarnaast gewerkt aan twee onderzoeken, die in 2019 worden opgeleverd.
De Rekenkamer Maastricht heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van raadsvoorstellen. In
dit onderzoek heeft de rekenkamer een aantal raadsvoorstellen beoordeeld met de vraag of deze van
voldoende kwaliteit zijn om de besluitvorming door de raad te ondersteunen.
Het rapport zal begin 2019 worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Tenslotte is de Rekenkamer Maastricht in 2018 een onderzoek gestart naar het woonbeleid van de
gemeente Maastricht. Wonen behoort tot de primaire behoefte van inwoners. Het voeren van woonbeleid is
een klassieke taak van de (gemeentelijke) overheid. Het woonbeleid, raakt vele facetten zoals ruimtelijke
ordeningsvraagstukken en het grondbeleid. Verder heeft het woonbeleid langjarige financiële implicaties. De
regionale woningmarkt is eveneens een belangrijk gegeven. Daarnaast heeft Maastricht te maken met meer
specifieke omstandigheden, zoals studentenhuisvesting en huisvesting voor asielzoekers waar, vanwege de
typische (tijdelijke) woonbehoeften, de relaties met de buurt extra aandacht vergen.
Medio 2018 verschenen er verschillende rijksinitiatieven (bijvoorbeeld afkoppeling van het gas) en rapporten
die aangeven - of in ieder geval suggereren - dat de hoeveelheid betaalbare huurwoningen in grote steden
substantieel afneemt. Hierdoor kunnen (op termijn) knelpunten voor de lagere inkomens ontstaan. Ook door
de leden van de gemeenteraad van Maastricht zijn met name inzake de beschikbaarheid en de
betaalbaarheid van woningen vragen gesteld aan het College van B en W. Ook zijn door meerdere fracties in
de raad vragen gesteld aan het college over studentenhuisvesting in het algemeen en in relatie met de
woonbuurten in het bijzonder. De rekenkamer wil met dit onderzoek de raad bij de discussies rondom deze
thema’s faciliteren.
Het onderzoek naar woonbeleid is getemporiseerd doordat het onderzoek naar LVO capaciteit vergde. Begin
2019 wordt dit onderzoek hervat en de rekenkamer verwacht de resultaten van dit onderzoek voor het
zomerreces te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.
2.2 Vergaderingen Rekenkamer Maastricht
In 2018 hield de rekenkamer zestien plenaire vergaderingen. Hoofdpunten van bespreking waren de inhoud,
bevindingen en voortgang van lopende onderzoeken. Daarnaast waren ook de interne en externe contacten
van de rekenkamer regelmatig onderwerp van bespreking. Naast deze plenaire vergaderingen vonden er
bijeenkomsten van de verschillende onderzoeksteams plaats.
Behalve interne besprekingen is er in het verslagjaar contact geweest met de gemeentesecretaris, de
gemeentelijke contactpersoon van de rekenkamer, de raadsgriffie en vakambtenaren over plannen van
aanpak en lopend onderzoek. Met de gemeentesecretaris sprak de rekenkamer over de plannen van aanpak
voor voorgenomen onderzoek, lopend onderzoek en over de onderzoeksagenda. Daarnaast is er overleg
geweest met de Commissie Begroting en Verantwoording. Dat contact is voor de rekenkamer van belang om
de raad te informeren over lopend onderzoek, en om te horen hoe afgeronde onderzoeken zijn ontvangen
en welke potentiële nieuwe onderzoeksonderwerpen leven in de raad. Met de commissie heeft overleg
plaatsgevonden over het aantreden van twee nieuwe leden, het aftreden van mevrouw Van den Brink, de
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vacature voor een nieuw rekenkamerlid en benoeming van de heer Dreuw als waarnemend voorzitter. De
werving en voordracht van nieuwe rekenkamerleden is in nauw overleg met de Commissie Begroting en
Verantwoording gedaan.
Verder waren de leden van de rekenkamer regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de gemeenteraad
en vonden er besprekingen plaats met de Raadswerkgroep Onderwijs m.b.t. de onderzoeken inzake LVO.
2.3 Overige activiteiten
Aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de rekenkamer werd vorm gegeven door het bijwonen
van landelijke vergaderingen met vertegenwoordigers van andere rekenkamer(commissie)s, georganiseerd
door de NVRR.1 Rekenkamerlid Rieneke van Zutphen volgde een cursus Rekenkameronderzoek georganiseerd
door NVRR en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
2.4 Communicatie
Alle door de rekenkamer gepubliceerde documenten, onderzoeken, plannen van aanpak, persberichten e.d. zijn
terug te vinden op haar website.
2.5 AVG
Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden. Overeenkomstig de vereisten van deze verordening heeft de
rekenkamer zich ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens en haar secretaris, mevrouw Heesbeen,
benoemd tot functionaris gegevensbescherming.
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Besluitvorming en acties naar aanleiding van rekenkamerrapporten

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Zicht op samenwerking. De rol van de raad bij
bestuurlijke samenwerking in Maastricht’ uit 2016 heeft een raadswerkgroep gemeenschappelijke
regelingen op 24 januari 2017 in een stadsronde de resultaten van haar werkzaamheden gepresenteerd aan
de raad en worden in de praktijk toegepast. Een raadsvoorstel waarbij de aanbevelingen uit het rapport ook
formeel werden vastgesteld is op 27 november 2018 in de raadsvergadering door de raad behandeld. Bij
amendement heeft de raad besloten dat 'waar in aanbeveling 6 wordt verwezen naar de instelling van een
(tijdelijke) raadscommissie deze thans te lezen als: de commissie B&V voor wat betreft technische en
verantwoordingsaspecten en de raadswerkgroep Democratische Vernieuwing voor wat betreft nieuwe
samenwerkingsvormen met andere gemeentelijke partners in de GR- en'. Voor wat betreft aanbevelingen 1
Urn 3 is de Governance Nota aangepast en is toegezegd dat per regeling in het vervolg structureel een
risicoanalyse zal worden bijgehouden die wordt gebruikt bij de bespreking van de jaarstukken van de
desbetreffende regeling. Daarnaast wordt per regeling de risicoanalyse opgenomen in de begroting. Verder
zal daar waar een nieuwe regeling wordt aangegaan bij het raadsvoorstel een vergelijkbare matrix worden
opgenomen.

1

NVRR: Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies
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Ten aanzien van het rekenkamerapport ‘Wat kost een nieuw zwembad? Onderzoek naar de
besluitvorming en exploitatie Geusseltbad'
Op 9 oktober is het raadsvoorstel in de raadsvergadering besproken. De aanbevelingen zijn overgenomen en
het college is opgedragen de raad te informeren over de wijze van implementatie van de aanbevelingen. Bij
amendement heeft de raad verder besloten dat per majeur project een begroting en afrekening aan de raad
moet worden voorgelegd, aan het begin, bij tussenevaluaties en aan het einde van het project.
Naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Armoedebeleid Maastricht. Een analyse van het
armoedebeleid en -budget van de gemeente Maastricht’ zijn de aanbevelingen van de rekenkamer
door de raad overgenomen. De raad heeft voor 2019 een begroting goedgekeurd waarin € 100.000,00
gereserveerd is voor onderzoek en monitoring m.b.t armoede.
In het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Maastricht onbegrensd en ontspannen’ staat het voornemen om tot een
herijking van het armoedebeleid te komen. Het in 2019 vast te stellen aanvalsplan armoede zal een
geïntegreerd beleidsplan armoede en schuldhulpverlening zijn. Tot nu toe zijn dit twee aparte beleidsvelden.
Het proces om te komen tot het nieuwe aanvalsplan armoede bevat o.a. een benchmark onderzoek naar de
oorzaken van armoede, een aantal bijeenkomsten met een informele klankbordgroep van raadsleden, een
brede bijeenkomst over 'maatwerk', georganiseerd door AANZET, een brede bijeenkomst over de resultaten
van het benchmarkonderzoek naar armoede. Het aanvalsplan zal zich richten op 3 lijnen:
- de gevolgen van armoede verzachten,
- de oorzaken van armoede beïnvloeden, en
- schuldhulpverlening.
In de aanloop naar dit aanvalsplan zijn raadsleden eind 2018 in een informatiebijeenkomst geïnformeerd
over de huidige stand van zaken met betrekking tot (de aanpak van) armoede in Maastricht. Verder is er op
26 februari 2019 een informatieronde over schuldhulpverlening gepland.
De rapportages inzake LVO ‘Bevoegdheden gemeenteraad in relatie tot LVO’ en ‘Monopoliepositie
en onderwijskwaliteit’ is aangeboden aan de raad maar niet besproken in een raadsronde en
raadsvergadering. Op 6 december 2018, tijdens een bijeenkomst van de raadswerkgroep onderwijs d.d. 6
december 2018 waarvoor de hele raad was uitgenodigd, zijn raads- en burgerleden hierover met de
rekenkamer in gesprek gegaan. Tijdens deze bijeenkomst is ook stilgestaan bij het feit dat het rapport geen
'regulier' rekenkamerrapport is en de rapportages meer zien op beleidsvragen die werden gesteld door de
woordvoerders onderwijs aan het begin van de zomer 2018. Sinds het eerste tussenrapport, dat dateert van
eind augustus, zijn al zaken uit het rapport (o.a. via de werkgroep onderwijs) opgepakt. De inhoud van het
rapport kan de raad gebruiken bij de raadsvoorstellen aangaande LVO die het komende jaar op de planning
staan.
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4

Middelen

Financieel overzicht 2018
In 2018 heeft de rekenkamer € 156.207 besteed. In onderstaand overzicht zijn de kosten gespecificeerd en
afgezet tegen die van het voorgaande jaar:
2018
Onderzoekskosten

Algemene kosten

Overheadkosten

Totaal

Geusseltbad
Culturele instellingen
Armoedebeleid
Sporttarieven- en sportaccommodatiebeleid
Winkelleegstandsbeleid
UCM-project
Opvolgonderzoek vindbaarheid gemeentelijke beleidsinformatie
Kwaliteit van Raadsvoorstellen
Spotdag digitale diensverlening
Woonbeleid
LVO, Deelonderzoeken I en II
Voorbereiden nieuw onderzoek en opvolging onderzoek
Totaal onderzoekskosten
Vergaderkosten
Voorzitterskosten
Algemene secretariaatskosten
Algemene kosten rekenkamerleden
Totaal algemene kosten
Inhuur derden
Lidmaatschap NVRR
Abonnementskosten incl. websitehosting
Ontwikkeling nieuwe website, websitebeheer
Opleidingskosten
Kantoorkosten
Advertentiekosten i.v.m. vacature rekenkamerlid
Overige (congressen, representatiekosten, reiskosten)
Totaal overheadkosten

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.876 €
923 €
11.550 €
€
€
€
€
21.670
€
2.572
31.980
10.259 €
86.830 €
28.582 €
5.438 €
20.041 €
5.188 €
59.248
91 €
1.083 €
592 €
€
1.615 €
33 €
6.223 €
491 €
10.128 €
156.207 €

2017
27.557
13.453
9.136
1.556
4.803
1.859
5.890
284

4.615
69.153
20.224
6.313
17.142
2.781
€ 46.460
480
1.053
607
91
357
32
11.882
127
14.629
130.242

De kosten van de rekenkamer vallen in drie hoofdtypen uiteen: onderzoekskosten, algemene kosten en
overhead. We lichten deze hieronder kort toe.
De grootste kostenpost betrof de uitgaven voor de diverse door de rekenkamer uitgevoerde onderzoeken. In
het overzicht zijn deze uitgesplitst voor de diverse onderzoeken, en is ook te zien wat de onderzoeken
hebben gekost. De opgesomde onderzoeken leiden in principe tot een rapport dat aan de gemeenteraad
is/wordt aangeboden.
De onderzoekskosten betreffen de uren die de onderzoekers en de secretaris van de rekenkamer hebben
besteed aan onderzoekswerkzaamheden, zoals documentenanalyse, interviews, teamoverleg en het
schrijven van rapporten en de toelichting in de raad. Onder de post ‘Voorbereiden nieuw onderzoek en
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opvolging onderzoek’ vallen met name de werkzaamheden voor nieuw onderzoek en opvolgingsacties
betreffende eerder uitgevoerd onderzoek, zoals de in dit jaarverslag beschreven werkzaamheden voor het
onderzoek ‘Zicht op samenwerking’.
Onder
de
algemene
kosten
vallen
vier
soorten
kosten:
vergaderkosten,
algemene
secretariaatswerkzaamheden algemene werkzaamheden door de leden en voorzitterswerkzaamheden. De
vergaderkosten betreffen vooral het plenair overleg binnen de rekenkamer. Deze maandelijkse
vergaderingen worden met name gebruikt om aanpak, bevindingen en conclusies van lopende onderzoeken
te bespreken. Daarnaast vallen onder vergaderkosten het overleg binnen de gemeente (met raad, griffie,
gemeentesecretaris, etc.) en het overleg met externen, zoals andere rekenkamers. De werkzaamheden van
de voorzitter, leden en van de secretaris, voor zover niet toe te rekenen aan vergaderingen en onderzoeken,
vallen ook onder de algemene kosten.
De derde kostenpost is de overhead van de rekenkamer. Het gaat om een aantal kleinere posten, zoals de
jaarlijkse contributie van de NVRR (de koepelvereniging van rekenkamers), de uitgaven voor de ontwikkeling
en hosting van website en intranet en kantoorkosten secretariaat. In 2018 is daarnaast € 6.223,- besteed
aan (personeels)advertenties voor de werving van een nieuw rekenkamerlid. Onder ‘Overige’ vallen kosten
als de deelname aan congressen, cursussen en workshops, abonnementen, representatiekosten en
reiskosten.
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Vooruitblik: onderzoeksagenda 2019 e.v.

Bij het afsluiten van 2018 had de rekenkamer nog twee onderzoeken onder handen, te weten het onderzoek
naar de kwaliteit van raadsvoorstellen (in feite afgerond; na ontvangst van de bestuurlijke reactie zal het
rapport worden aangeboden aan de gemeenteraad) en het onderzoek naar het woonbeleid. Begin 2019 zal
ook een begin worden gemaakt met de beantwoording van de onderzoeksvraag van de gemeente naar de
relatie onderwijs, en met name de zorg voor de kwetsbaardere leerlingen, en Jeugdzorg. Op 13 januari 2019
is de onderzoeksagenda voor 2019 aan de raadsommissie Begroting en Verantwoording aangeboden ter
informatie van de gemeenteraad.
Daarnaast blijft de rekenkamer altijd open staan voor suggesties voor onderzoek vanuit de gemeenteraad of
de Maastrichtse bevolking.
Maastricht, maart 2019
Drs. Ton Dreuw RC (waarnemend voorzitter)
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