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Onderzoeksagenda Rekenkamer Maastricht 2022
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
actualiteit, suggesties van de gemeenteraad en burgers en van inzichten van 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. De overwegingen van de leden van de Commissie bij de verschillende onderwerpen worden door de
rekenkamer nadrukkelijk meegewogen. 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 ook 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.

Stand van zaken
In 2020 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar de P&C-cyclus als actief raadsinstrument, mede op grond
van de financiële tekorten in het sociaal domein. Dit onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.
In 2021 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar de uitvoering plan van transformatie ENCI-gebied. Ook dit
onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.
Medio 2021 is de rekenkamer ook begonnen met een onderzoek naar het Subsidiebeleid. De rekenkamer verwacht
hierover in het tweede kwartaal van 2022 te kunnen rapporteren aan de raad.
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Daarnaast heeft de rekenkamer in 2021 deelgenomen aan een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse Vereniging
van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR): DoeMee-onderzoek naar de praktijk van de Wob. Dit onderzoek
werd uitgevoerd in de deelnemende gemeenten door een extern bureau (Pro Facto) in opdracht van de NVRR. Naar
verwachting zal de NVRR in april 2022 hierover verslag uitbrengen. Dit zal de Rekenkamer Maastricht delen met de raad.
Daarna zal de rekenkamer bezien of een vervolgonderzoek gewenst is.
Na afronding van deze onderzoeken start de rekenkamer met nieuwe onderzoeken.

Onderzoeken 2022
De rekenkamer heeft besloten, na eerder genoemd overleg met de Commissie Begroting en Verantwoording op 17
januari 2022, de volgende onderwerpen in 2022 te onderzoeken.
1.

Kwaliteit van dienstverlening
Maastricht heeft de ambitie eigentijds gemeentelijke diensten te verlenen aan bewoners en buurten, waarbij
verbetering en innovatie van dienstverlening constant aandacht moet hebben. De kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening wordt door de inwoners ‘gevoeld’ en kan – in geval de kwaliteit als niet voldoende wordt ervaren
– zorgen voor veel ergernis, onvrede, afkeer van de overheid en ook administratieve lastenverzwaring.
Kernvraag is hoe de geboden kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening door burgers wordt ervaren.

2.

Artikel 213a-onderzoek
De Gemeentewet schrijft in art 213a voor dat het college periodiek onderzoek verricht naar de doeltreffendheid
en doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur.
In 2008 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de uitvoering van deze in art 213a genoemde verplichting .
De conclusies waren in de kern als volgt.
1. Het college voert de uit de wet en verordening voortvloeiende verplichtingen onvoldoende uit.
2. In de onderzochte periode treedt in de loop van de tijd een verslechtering op.
3. De raad wordt over de voorgenomen onderzoeken niet of zeer summier geïnformeerd. Over de uitkomsten
van de onderzoeken wordt de raad meestal in het geheel niet of zeer summier geïnformeerd.
De rekenkamer kan in 2022 onderzoeken of inmiddels verbetering is opgetreden.

Nog te kiezen onderwerpen in 2022
De rekenkamer heeft van de Commissie Begroting en Verantwoording vijf mogelijke onderzoeksonderwerpen
ontvangen. Naar twee onderwerpen zal de rekenkamer een eerste verkenning uitvoeren alvorens definitief te besluiten.
• Onderzoek naar lessen uit opdrachtverlening, sturing en verantwoording bij de inzet van extern adviseurs en
interim-managers (n.a.v. de casus interim-directeur sociaal domein).
• Aanleiding, opzet en uitwerking bezuinigingsprocessen (ambtelijk, college en raad) en de impact daarvan.
Bijvoorbeeld in het sociaal domein (onderzoek naar besluitvormingsproces en effecten in de stad)
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Tot slot
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze onderzoeksagenda, dan hoort de Rekenkamer
Maastricht dat graag.
Maastricht, 7 maart 2022, Rekenkamer Maastricht

4

