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Persbericht naar aanleiding van de aanbieding
van het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Maastricht
‘Uitvoering aanbevelingen rekenkamerrapporten'

Onderzoek naar uitvoering aanbevelingen aantal rekenkamerrapporten geeft gemêleerd beeld

De Rekenkamer Maastricht is opgericht in 2003 heeft tot en met 2012 twintig onderzoeken uitgevoerd naar
voor de stad Maastricht relevante thema’s. Met haar rapporten en de daarin vervatte conclusies en
aanbevelingen draagt de rekenkamer bij aan de controlerende en kaderstellende rol van de raad en beoogt
het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan te versterken.
Mede op verzoek van de raad heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin haar
aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd door de gemeente. Het rapport bevat ook een overzicht van
alle rekenkameronderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode van oprichting tot 2013. Op 8 juli a.s. om
14.00 uur biedt de rekenkamer het onderzoeksrapport aan de burgemeester aan in zijn hoedanigheid als
voorzitter van de gemeenteraad.
In dit ‘opvolgonderzoek’ heeft de rekenkamer zich gericht op vijf van haar rapporten uit de afgelopen jaren.
De meeste aanbevelingen in die rapporten zijn aan het college gericht, enkele aan de raad. Verreweg de
meeste aanbevelingen zijn door het college onderschreven en door de raad overgenomen. In enkele
gevallen zijn de aanbevelingen door de raad geamendeerd of heeft de raad een extra aanbeveling aan het
college geformuleerd.
Op basis van haar onderzoek concludeert de rekenkamer dat de aanbevelingen uit de rapporten
Risicobeheersing Maas-Markt project (2007) en Grondbeleid gemeente Maastricht (2011) zijn opgevolgd
door het college. Het beleid, de uitvoering en de risicobeheersing rondom grote projecten en het
gemeentelijke grondbeleid zijn duidelijk versterkt. Aanbevelingen uit het rapport Doelmatigheid van het
accommodatiebeleid, i.h.b. onderwijshuisvesting (2008) blijken niet te zijn opgevolgd, deels omdat ze door
veranderde landelijke wet- en regelgeving aan actualiteit hebben ingeboet. Ten aanzien van dit rapport en
ten aanzien het onderzoek Beheer openbare Ruimte (2011) stelt het college in zijn bestuurlijke reactie het
actualiseren van het beleid rondom deze thema’s opnieuw ter hand te nemen. Zo is in het coalitieakkoord
2014-2018 de ambitie geformuleerd om een visie op onderwijshuisvesting 2030 te ontwikkelen. Ten aanzien
van het onderzoek Evalueerbaarheid van beleidsvoorstellen (2007) concludeert de rekenkamer dat de
aanbevelingen gedeeltelijk zijn opgevolgd. Dit vraagt een extra inspanning van zowel raad als college om de
kwaliteit van beleidsvoorstellen verder te verbeteren.
De rekenkamer adviseert de raad verder om de bewaking van de uitvoering van de door haar gedane
aanbevelingen structureel te organiseren. Op basis van het onderzoek trekt de rekenkamer ook enkele
'persoonlijke' lessen ten aanzien van de wijze van formuleren van conclusies en aanbevelingen, om
zodoende de effectiviteit van de onderzoeken te vergroten.
Het rapport wordt maandag 7 juli 2014 vanaf 15.30 u. onder embargo beschikbaar gesteld aan de pers. Na
aanbieding aan de burgemeester op 8 juli is het rapport beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl.
Voor meer informatie: Klaartje Peters, voorzitter van de Rekenkamer Maastricht, 06 42307472
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