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Onderzoeksagenda Rekenkamer Maastricht 2020
Elk jaar stelt de rekenkamer een 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 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 namens
de raad 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 2020
In februari 2020 heeft de rekenkamer haar onderzoek naar het woonbeleid afgerond en aanboden aan het
College van B en W. Zodra de bestuurlijke reactie van het college binnen is, biedt zij dit rapport aan de
gemeenteraad aan. Dit onderzoek was in 2018 gestart, maar getemporiseerd, omdat er in 2018 en 209 twee
verzoeken van de raad kwamen om onderzoeken te starten naar LVO en het SSC-ZL. Na de afronding van
twee deelonderzoeken inzake LVO in december 2018 heeft de rekenkamer in januari 2019 het onderzoek
naar het woonbeleid weer opgepakt.
Eveneens in februari 2020 heeft de rekenkamer het op verzoek van de gemeenteraad gestarte onderzoek
naar het SSC-ZL afgerond en voor een bestuurlijke reactie gezonden naar het College van B en W. Medio
maart verwacht de rekenkamer een reactie hierop te ontvangen, waarna het rapport zal worden
aangeboden aan de raad.
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De rekenkamer zal in het voorjaar van 2020 een aantal onderzoeken opstarten. Daartoe heeft zij een
shortlist opgesteld met de volgende mogelijke onderzoeksonderwerpen:
1. Omgevingswet (stand van zaken in Maastricht m.b.t. de voorbereiding van de invoering).
2. Begroting als actief raadsinstrument (hierbij inzoomen op de ontstane tekorten in het sociaal
domein mede in de context van het KPMG-rapport).
3. Evenementenbeleid.
4. Geheimhouding en vertrouwelijkheid van documenten die worden behandeld in de gemeenteraad .
Uit deze vier zal in het eerste kwartaal 2020 een definitieve keuze worden gemaakt.
Momenteel is er een vacature bij de Rekenkamer Maastricht, waardoor er een kleinere onderzoekscapaciteit
beschikbaar is. De rekenkamer overweegt, mede daarom, externe deskundigen in te huren bij de uitvoering
van een van de onderzoeken.
Tot slot
Mochten er vragen of opmerkingen zijn 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 ruimte
houden voor een onderzoek dat door de actualiteit wordt ingegeven en 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 ter kennisneming aan aan de
gemeenteraad, het college van B en W en de gemeentesecretaris.
Maastricht, 17 februari 2020
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