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JAARVERSLAG 2019  

Jaarverslag 2019 van de Rekenkamer Maastricht  
 

Samenvatting 

 

In het verslagjaar heeft de rekenkamer gewerkt aan onderzoeken naar de kwaliteit van raadvoorstellen, 

woonbeleid, de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs en de SSC-ZL-kwestie. De onderzoeken naar 

kwaliteit voor raadsvoorstellen en de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs zijn afgerond en 

aangeboden aan de raad.  

In februari 2019 ontving de rekenkamer naar aanleiding van de discussie in de raad naar de kwesties 

omtrent het Shared Service Center Zuid-Limburg het door vrijwel alle raadsfracties ondersteunde verzoek de 

casus SSC-ZL te onderzoeken. Dit verzoek heeft de rekenkamer gehonoreerd, maar daardoor is het 

onderzoek naar het woonbeleid getemporiseerd. Uit het eerdere verzoek van de raad om onderzoek te doen 

n.a.v. de LVO-kwestie vloeide het rapport De afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs voort. 

 

1 Samenstelling 

De Rekenkamer Maastricht bestaat reglementair uit minimaal vijf en maximaal zeven onafhankelijke leden, 

aangevuld met een secretaris. 

Ten gevolge van het vertrek van mevrouw Jacobine van den Brink eind 2018 is na een wervingsprocedure 

en in samenwerking met de Commissie Begroting en Verantwoording op 16 april 2019 de heer Duncan 

Liefferink door de raad benoemd tot lid van de Rekenkamer Maastricht. Op 10 september 2019 is de heer 

Paul Janssen voor een tweede termijn benoemd als lid van de rekenkamer. De overige leden van de 

rekenkamer zijn de heren Ton Dreuw, Karel van der Esch en mevrouw Rieneke van Zutphen. Mevrouw 

Marjolein Heesbeen vervult de functie van secretaris.  

In het verslagjaar heeft de heer Ton Dreuw gefungeerd als waarnemend voorzitter tot 18 december 2019. 

Op deze datum is de heer Duncan Liefferink door de raad benoemd tot voorzitter van de rekenkamer.  

Nagekomen informatie: op 22 januari 2020 is de heer Liefferink om persoonlijke redenen met onmiddellijke 

ingang teruggetreden als lid en voorzitter van de Rekenkamer Maastricht. De rekenkamer beraadt zich, in 

samenspraak met de Commissie Begroting en Verantwoording, over de invulling van de vacature.  

 

2  Activiteiten 

2.1  Onderzoek 

De belangrijkste doelstelling van de rekenkamer is de controlerende functie van de gemeenteraad te 

ondersteunen 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 en hierover aan de raad te rapporteren.  

 

Op 26 februari 2019 heeft de rekenkamer het rapport De kwaliteit van raadsvoorstellen aan de raad 

aangeboden en op 26 maart daaropvolgend toegelicht in een informatieronde.  
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De gemeenteraad neemt besluiten aan de hand van raadsvoorstellen waarin het te nemen besluit wordt 

toegelicht. Deze raadsvoorstellen worden veelal voorbereid door het ambtelijk apparaat en komen via het 
college naar de raad. De raadsvoorstellen moeten de raad in staat stellen hun kaderstellende en 
controlerende rol goed te vervullen.  

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. Een raadsvoorstel is volgens de 
rekenkamer van voldoende kwaliteit als het zelfstandig leesbaar is, op hoofdlijnen het voorgestelde besluit 

weergeeft en de raad ondersteunt bij het nemen van het besluit. De onderzochte raadsvoorstellen zijn 

beoordeeld aan de hand van drie kwaliteitsaspecten:  
• formele kwaliteit (juiste en volledige toepassing van het format),  

• tekstkwaliteit (begrijpelijkheid),  
• inhoudelijke kwaliteit (consistent en met aandacht voor gemaakte afwegingen).  

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen matig tot onvoldoende is, 
omdat met name de inhoudelijke kwaliteit te wensen over laat. De rubrieken ‘Argumenten’ en ‘Alternatieven’ 

lijken veelal plichtmatig gevuld, waardoor de bedoeling van deze rubrieken verloren gaat. Deze zouden bij 
uitstek de rubrieken moeten zijn die de raadsleden in staat stellen om de gemaakte afwegingen te volgen en 

die hen kunnen ondersteunen bij het nemen van het besluit. Deze rubrieken zijn daarmee een belangrijke 
graadmeter voor de inhoudelijke kwaliteit.  

De rekenkamer beveelt het college aan om meer aandacht te besteden aan met name de inhoudelijke 
kwaliteit van de raadsvoorstellen. Het debat in de raad over een raadsvoorstel zal aan kwaliteit kunnen 

winnen als zichtbaar is welke beleidsalternatieven overwogen zijn, met welke argumenten het voorliggende 
voorstel is gekozen en welke risico’s aan het voorstel zijn verbonden.  

Aan de raad adviseert de rekenkamer om periodiek aandacht te besteden aan de kwaliteit van de 

behandelde raadsvoorstellen en het college vervolgens terugkoppeling te geven over de gerealiseerde 

kwaliteit. 

 

Het rapport De afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs heeft de rekenkamer op 26 november 

2019 aangeboden aan de raad. Dit onderzoek vloeide nog voort uit het verzoek van de raad van juli 2018 

naar aanleiding van de LVO-kwestie. 

 

Jeugdzorg en onderwijs zijn twee belangrijke beleidsterreinen voor het welzijn van de inwoners van 

Maastricht. Ook de afstemming tussen deze twee beleidsterreinen is belangrijk. Sommige kinderen en 
jongeren hebben extra ondersteuning nodig. Goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg kan 

ervoor zorgen dat die ondersteuning tijdig gegeven wordt en niet versnipperd raakt.   
 

De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin de gemeenteraad van Maastricht 

sturing kan geven aan de afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs en controle kan uitoefenen op de 
voortgang en de resultaten van die afstemming. 

 
De rekenkamer constateert dat het voor de gemeenteraad niet eenvoudig is om zicht te krijgen op de 

afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs. Er bestaan veel verschillende beleidsdocumenten en 

voortgangsrapportages waarin deze afstemming aan bod komt. De onderlinge samenhang tussen deze 
documenten is bovendien niet altijd even helder en de vertaling naar het lokale niveau is vaak niet goed 

uitgewerkt.  
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Dat het voor de gemeenteraad niet eenvoudig is om zicht te krijgen op de afstemming tussen jeugdzorg en 

onderwijs heeft verschillende achtergronden:  

• Jeugdzorg en onderwijs zijn verschillend georganiseerd. Onderwijs is de verantwoordelijkheid van 
schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het onderwerp ‘afstemming 

jeugdzorg-onderwijs’ is maar een klein onderdeel binnen het grotere geheel van de jeugdzorg. 

• In de gemeente Maastricht is de jeugdzorg zelf weer onderdeel van het sociale domein. De gemeente 
Maastricht maakt beleid voor het sociale domein als geheel. Het college van burgemeester en wethouder 

rapporteert ook aan de gemeenteraad op het niveau van het hele sociale domein.  

• Zowel de jeugdzorg als het onderwijs werken samen in regionale verbanden. Soms gebeurt dit op de 

schaal van Maastricht en het Heuvelland, soms op de schaal van Zuid-Limburg als geheel, soms in weer 
andere regionale samenwerkingsverbanden. 

 
De rekenkamer heeft begrip voor de complexiteit van het jeugdzorg- en onderwijsdossier. Om beter te 

kunnen omgaan met die complexiteit beveelt de rekenkamer aan meer aandacht te besteden aan het 

verhelderen van de verhouding tussen de vele plannen en rapportages. Daarnaast zou het college beter 
duidelijk kunnen maken wat de verschillende plannen en rapportages betekenen voor het lokale niveau en 

voor andere beleidsterreinen, met name de onderwijshuisvesting. 
 

Ten slotte beveelt de rekenkamer aan dat het college en de raad met elkaar afspraken maken over de 

manier waarop de raad betrokken wordt bij de verschillende onderdelen van de beleidsterreinen jeugdzorg 

en onderwijs. Het is ondoenlijk alle onderwerpen van beide beleidsterreinen even intensief te volgen. De 

raad doet er verstandig aan prioriteiten te stellen. 

 

Dit onderzoek zal in januari 2020 in een informatieronde door de rekenkamer worden toegelicht. 

 

In het verslagjaar 2019 is daarnaast gewerkt aan twee onderzoeken die in 2020 worden opgeleverd.  

 

De Rekenkamer Maastricht heeft in 2019 het in 2018 gestarte onderzoek naar het Woonbeleid hervat. Dit 

onderzoek was getemporiseerd, omdat de onderzoeken naar LVO en het  SSC-ZL veel onderzoekscapaciteit 

vergden.  

De belangstelling voor het onderwerp ‘gemeentelijk woonbeleid’ is eerder gesondeerd in de Commissie 

Begroting en Verantwoording van de gemeenteraad en kon daar op belangstelling rekenen. Daarbij werd 

aan de rekenkamer in overweging gegeven in het bijzonder te kijken naar een optimaal gebruik door de 

gemeente van de mogelijkheden die de vernieuwde Woningwet van 1 juli 2015 biedt en, voor wat betreft de 

doelgroep, het onderzoek met name te richten op studentenhuisvesting. Daarnaast kijkt de rekenkamer ook 

naar de sociale huisvesting. Die politieke belangstelling is er nog steeds, zo moge onder meer blijken uit 

specifiek studentenhuisvestingsbeleid dat eind 2019 door de raad is vastgesteld. 

Het rapport zal begin 2020 worden aangeboden aan de gemeenteraad.  

Op verzoek van vrijwel alle fracties in de gemeenteraad is de rekenkamer in maart 2019 gestart met het 

onderzoek naar de SSC-ZL-kwestie. 

In 2014 is besloten tot oprichting van het Shared Service Center Zuid-Limburg. Dit is een 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen in de vorm van een 

gemeenschappelijke regeling. Bij de daaropvolgende inrichting van het SSC-ZL is overleg gevoerd met de 

vakbonden om de personele invulling van het SSC-ZL te stroomlijnen. Dit proces is moeizaam verlopen en 
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heeft in Maastricht geleid tot wat is gaan heten de ‘spionage-affaire’, waarbij de verspreiding van 

(vertrouwelijke) conceptnotulen de directe aanleiding was. Dit leidde tot een opdracht aan een extern 

forensisch recherchebureau om mailboxen te onderzoeken.  

 

De Rekenkamer Maastricht is gevraagd om ‘haar licht te laten schijnen op deze zaak’ met als intentie om uit 

de casus lessen te trekken voor de toekomst. De rekenkamer wil op basis van empirisch onderzoek vooral op 

de toekomstgerichte aanbevelingen doen. Dit betekent dat in dit onderzoek niet zozeer de vraag aan de 

orde komt ‘wie heeft er in deze casus eventueel gelijk en wie heeft er eventueel gefaald?’ maar dat 

daarentegen wordt geprobeerd, de hele casus overziend, lessen voor de toekomst te trekken. 

De centrale onderzoeksvraag is dan ook: ‘Welke mogelijke lessen zijn in retrospectief te trekken uit, wat is 

gaan heten, ‘de spionage-affaire’ in Maastricht. De verwachting is dat dit rapport in maart 2020 aan de 

gemeenteraad zal worden aangeboden. 

 

2.2 Vergaderingen Rekenkamer Maastricht 

 

In 2019 hield de rekenkamer veertien 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 bestuurders, 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 timing en het 

capaciteitsbeslag in relatie tot de onderzoeksagenda. Met de raadsgriffier heeft de rekenkamer gesproken 

over de samenwerking tussen rekenkamer en griffie. 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 de 

benoeming en het aantreden van nieuw lid en voorzitter. De werving en voordracht is in nauw overleg met 

de Commissie Begroting en Verantwoording tot stand gekomen. 

Verder waren de leden van de rekenkamer regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de gemeenteraad 

of raadscommissies..  

Door de Commissie Begroting en Verantwoording is een evaluatie naar de kwaliteit van de rapporten van de 

Rekenkamer Maastricht geïnitieerd, waaraan de rekenkamer graag medewerking verleent. In januari 2020 

vindt hiervoor de eerste bijeenkomst plaats.  

 

Daarnaast evalueert de rekenkamer periodiek haar eigen functioneren en schakelt daarbij ook een externe 

begeleider in. De laatste interne evaluatie vond plaats in 2016. Eind 2019 heeft de rekenkamer een aanzet 

gemaakt tot een nieuwe interne evaluatie (met een externe begeleider) die begin 2020 wordt afgerond. 
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2.3 Overige activiteiten 

Aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de rekenkamer werd vorm gegeven door het bijwonen 

van regionale vergaderingen met vertegenwoordigers van andere rekenkamer(commissie)s, georganiseerd 

door de NVRR.1  

 

2.4 Communicatie 

Bij elk rekenkamerrapport geeft de rekenkamer ook een persbericht uit. Alle door de rekenkamer 

gepubliceerde documenten, onderzoeken, plannen van aanpak, persberichten e.d. zijn terug te vinden op haar 

website (www.rekenkamermaastricht.nl).  

 

3  Besluitvorming en acties naar aanleiding van rekenkamerrapporten 

 

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport Wat kost een nieuw zwembad? Onderzoek naar de 

besluitvorming en exploitatie Geusseltbad heeft de raad bij amendement besloten dat door het college 

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. De commissie Begroting en Verantwoording heeft de 

definitie van majeure projecten in maart 2019 besproken. In de begroting 2020 is hierover een passage 

opgenomen (pag. 117-118). Tot nu toe zijn de volgende projecten aangemerkt als majeur project: Belvédère 

(incl. Tram Maastricht-Hasselt), Gebiedsontwikkeling Randwyck, Gebiedsontwikkeling A2, Herbestemmen 

ENCI, Stad en Spoor, Ontwikkeling De Heeg incl. sportvoorziening, Milieuzone, Vestingwerken, Integraal 

Huisvestingsplan (IHP), Warmtenet (Restwarmte), Verbouwing Centre Céramique. 

In aanvulling op bovenstaande projecten wordt in de begroting van 2020 voorgesteld om twee projecten toe 

te voegen aan deze lijst, te weten: Tweede tranche binnensport en Middenzaal.   

 

Met betrekking tot 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. Eerder was aangegeven dat de raad voor 2019 een begroting had goedgekeurd 

waarin € 100.000,00 gereserveerd is voor onderzoek en monitoring m.b.t armoede.  

In het verlengde  hiervan heeft het college het beleidskader armoede en schuldhulpverlening opgesteld, dat 

eind november 2019 behandeld is door de raad.  

 

De rapportages inzake LVO Bevoegdheden gemeenteraad in relatie tot LVO en Monopoliepositie en 

onderwijskwaliteit zijn in januari 2019 in definitieve vorm aangeboden aan de raad. De rekenkamer heeft 

eind 2018 met de werkgroep onderwijs gesproken over deze tussenrapportages. De inhoud van het rapport 

is ondersteunend voor de raad bij raadsvoorstellen aangaande LVO en onderwijs die in 2019 en de komende 

periode op de raadsplanning staan. De rapporten zijn niet in de (plenaire) raadsvergadering besproken. De 

inhoud van het in november aangeboden rapport De afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs zal 

begin 2020 worden besproken. 

 

 

 
1 NVRR: Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies 

http://www.rekenkamermaastricht.nl/
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Het rapport De kwaliteit van raadsvoorstellen is op 14 mei 2019 besproken in de raad. Bij de 

behandeling  van het voorstel is een amendement aangenomen waarbij concrete invulling wordt gegeven 

aan de aanbeveling aan de raad om periodiek aandacht te besteden aan de kwaliteit van de 

raadsvoorstellen. Een reviewteam vanuit de raad bekijkt o.a. of de raadsvoorstellen van het afgelopen 

semester de raad in staat hebben gesteld de kaderstellende en controlerende rol goed uit te voeren en of er 

voldoende tijd was om tot besluitvorming over te gaan. Het reviewteam rapporteert aan de raad. Daarnaast 

is er door de raad een motie aangenomen waarin het college o.a. wordt verzocht in raadsvoorstellen de 

paragraaf m.b.t. indicatoren en risico’s altijd in te vullen en, wanneer dit niet aan de orde is, de motivering 

voor die keuze met de raad te delen. Verder is de raad via raadsinformatiebrief d.d. 8 mei 2019 

geïnformeerd over de stappen die het college zet om de kwaliteit te verbeteren. Zo organiseert de gemeente 

een interne opleiding en is het proces voor spoedvoorstellen aangepast. Er is door de griffie een format voor 

raadsvoorstellen gemaakt om o.a. door middel van extra toelichtingen over het invullen van sommige 

paragrafen meer duidelijkheid te geven. Daarnaast is een gesprek gepland tussen de griffier en 

gemeentesecretaris om verder te spreken over verbeteringen van het format voor raadsvoorstellen. Via het 

fractievoorzittersoverleg is ten slotte een eerste groep van nieuwe raadsvoorstellen  geselecteerd om te 

bezien of de raadsvoorstellen voldoen aan de richtlijnen van het aangenomen amendement. 

 

4  Middelen 

Financieel overzicht 2019  

In 2019 heeft de rekenkamer afgerond € 180.000 besteed. Dit is een overschrijding van het budget met  

afgerond € 30.000 

In onderstaand overzicht zijn de kosten gespecificeerd en afgezet tegen die van het voorgaande jaar:  

 
2019 2018

Onderzoekskosten Geusseltbad -€                   7.876€               

Culturele instellingen -€                   923€                  

Armoedebeleid -€                   11.550€            

Kwaliteit van Raadsvoorstellen 3.126€               21.670€            

LVO, Deelonderzoeken I en II -€                   31.980€            

LVO, Deelonderzoek II 794€                  -€                   

LVO, Deelonderzoek III 32.649€            -€                   

Onderzoek Shared Service Center ZL 54.103€            -€                   

Woonbeleid 23.292€            2.572€               

Voorbereiden nieuw onderzoek en opvolging onderzoek 4.498€               10.259€            

Totaal onderzoekskosten 118.462€         86.830€            

Algemene kosten Vergaderkosten 17.981€            28.582€            

Voorzitterskosten 5.875€               5.438€               

Algemene secretariaatskosten 25.341€            20.041€            

Algemene kosten rekenkamerleden 5.498€               5.188€               

Totaal algemene kosten 54.695€            € 59.249

Overheadkosten Inhuur derden -€                   91€                    

Lidmaatschap NVRR 1.107€               1.083€               

Abonnementskosten incl. websitehosting 290€                  592€                  

Opleidingskosten -€                   1.615€               

Kantoorkosten 137€                  33€                    

Advertentiekosten i.v.m. vacature rekenkamerlid 4.650€               6.223€               

Overige (congressen, representatiekosten, reiskosten) 385€                  491€                  

Totaal Totaal overheadkosten 6.569€              10.128€            

179.726€          156.207€           
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De kosten van de rekenkamer vallen in drie hoofdtypen uiteen: onderzoekskosten, algemene kosten en 

overhead. We lichten deze hieronder kort toe. 

 

De grootste kostenpost ad € 118.462 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 

opvolging onderzoek’ vallen met name de werkzaamheden voor nieuw onderzoek en opvolgingsacties 

betreffende eerder uitgevoerd onderzoek.  

 

Onder de algemene kosten € 54.695 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.), het overleg met externen, zoals andere rekenkamers, en de gesprekken m.b.t. 

het werven van een nieuw rekenkamerlid. 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 € 6.569 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 2019 is daarnaast            

€ 4.650,- 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. 

 

Kijken we naar de resultaten over de laatste tien jaren (2010 t/m 2019) dan ontstaat het 

volgende beeld 

 

Realisatie Begroting Overschot / Tekort

€ € €

2010 118.997                131.560                12.563                                       

2011 121.794                133.402                11.608                                       

2012 116.854                135.336                18.482                                       

2013 120.259                137.299                17.040                                       

2014 120.322                139.289                18.967                                       

2015 110.420                141.309                30.889                                       

2016 113.544                143.358                29.814                                       

2017 130.241                145.437                15.196                                       

2018 156.207                147.473                (8.734)                                       

2019 179.726                149.611                (30.115)                                     

2020 151.685                

TOTAAL 115.710                                     
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Het komt zelden voor, zo blijkt uit het overzicht, dat een verslagjaar wordt afgesloten met een majeur 

tekort. Het verslagjaar 2019 sluit echter wel met een majeur tekort van afgerond € 30.000. De oorzaak van 

dit tekort is vooral gelegen in de omvang van de onderzoeken die in 2019 zijn uitgevoerd. En dan met name 

het onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van vrijwel alle fracties in de gemeenteraad, naar de casus SSC-

ZL, waaronder ook onderzoek n.a.v. de integriteitsmelding. Dit onderzoek was oorspronkelijk niet in de 

onderzoeksagenda 2019 van de rekenkamer opgenomen en belastte het onderzoeksbudget 2019 extra. 

Eerst gedurende de uitvoering van het onderzoek bleek de omvang, verwevenheid van dossiers en 

arbeidsintensiteit van de dossiers. Afsplitsing van onderdelen of nadere fasering bleken onderzoekstechnisch 

niet verantwoord. Daarnaast was het onderzoek naar de relatie tussen jeugdzorg en onderwijs omvangrijker 

dan aanvankelijk begroot. De rekenkamer verwacht dat in 2020 weer met positieve cijfers zal worden 

afgesloten.   

 

5  Vooruitblik: onderzoeksagenda 2020 e.v. 

 

Bij het afsluiten van 2020 had de rekenkamer nog twee onderzoeken onder handen, te weten het onderzoek 

naar de kwestie SSC-ZL en het woonbeleid (beide bijna afgerond; na ontvangst van de ambtelijke en 

bestuurlijke reacties zullen de rapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad. Begin 2020 zal een 

begin worden gemaakt met nieuwe onderzoeken, nadat de onderzoeksagenda voor 2020 met de 

raadscommissie Begroting en Verantwoording is besproken en ter informatie is aangeboden aan de 

gemeenteraad.  

Daarnaast blijft de rekenkamer altijd open staan voor suggesties voor onderzoek vanuit de gemeenteraad of 

de Maastrichtse bevolking. 

 

Maastricht, maart 2020, Rekenkamer Maastricht 

 


