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In dit 
jaarverslag
• Onderzoeken in 2019

Voorwoord
In 2019 is er veel veranderd bij de 
Rekenkamercommissie. De samenstel-
ling is geheel vernieuwd. Ondertus-
sen hebben we de resultaten van vier 
onderzoeken gepubliceerd. We hebben 
allereerst ons onderzoek naar de door-
werking van onze rapporten afgerond,
gevolgd door ons onderzoek naar het 
VN-verdrag Handicap, het onderzoek 
naar het communicatiebeleid van de 
gemeente Dordrecht en tot slot het 
onderzoek naar het afvalbeleid: Wat 
opvalt aan afval.

De Rekenkamercommissie wil in ver-

binding staan met de gemeenteraad 
van Dordrecht. Daarvoor zijn goede 
contacten nodig. De samenwerking 
wordt door de Rekenkamercommissie 
als prettig ervaren. Bij de keuze van 
onderzoeksthema’s wil de Rekenka-
mercommissie nauw aansluiten bij de 
agenda van de gemeenteraad.
Tegelijkertijd willen we onderzoek 
doen wat ook betekenisvol is voor de 
burgers van Dordrecht. Het onderzoek 
‘Wat opvalt aan afval’ is daarvan een 
goed voorbeeld.

Dordrecht, maart 2020



Onderzoeken in 2019

Vooruitblik naar  2020
Bij het opstellen van het werkprogramma 2020 heeft de Rekenkamercommissie alle raadsfracties gesproken. Deze ge-
sprekken vormen de input voor het werkprogramma 2020. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk, ook in de keuze 
van de onderzoeksonderwerpen. Tegelijkertijd wil de Rekenkamercommissie waarde toevoegen aan de rol van de gemeen-
teraad met onderzoeken die relevant zijn in het actuele debat in de gemeenteraad. De input die de Rekenkamercommissie 
vanuit de fracties ontvangt is daarvoor zeer bruikbaar. 

LEES HIER ONS WERKPROGRAMMA 2020

Communicatie is overal. Het thema 
‘communicatie‘ is zo alledaags dat 
er nauwelijks bij stil gestaan wordt. 
Iedere bewoner, iedere ambtenaar en 
iedere bestuurder verwerkt en produ-
ceert informatie. We communiceren de 
hele dag door. Het vermogen om goed 
te kunnen communiceren is van es-
sentieel belang voor de effectiviteit van
beleidsmedewerkers en projectleiders. 
De gemeente Dordrecht heeft daarmee 
de afgelopen jaren belangrijke stappen 
vooruitgezet. De Rekenkamercom-
missie heeft aanbevolen, in kaart te 
brengen welke communicatiemiddelen 
in welke beleidsvelden of projecten het 
meest effectief blijken te zijn.

Uit de analyse van de implementatie 
van de aanbevelingen die de rekenka-
mercommissie in de periode 2011-2017 
heeft gedaan, blijkt een hoge mate 
van doorwerking. Voor 76% van de 
aanbevelingen geldt dat er sprake is 
van volledige doorwerking, of dat de 
beoogde verbeterslag deels of op een 
alternatieve wijze tot stand is geko-
men. Redenen hiervoor zijn goede 
timing, aansluiting bij reeds ingezette 
koers van de gemeente, gewenste 
agenderende functie en nieuw inzicht 
op basis van het onderzoek. In totaal is
er bij slechts vier van de 75 aanbe-
velingen helemaal geen sprake van 
doorwerking.

Gemeenten zijn sinds de ratifi catie in 
2016 verplicht om in hun beleid aan 
te geven hoe zij in het sociaal domein 
uitvoering geven aan het VN-verdrag 
handicap. Het inclusiebeleid** van de 
gemeente Dordrecht is tot stand geko-
men met inbreng van adviesraden en 
vertegenwoordigers van ervaringsdes-
kundigen. De gemeente heeft maatre-
gelen genomen om nieuw beleid inclu-
sief te maken: in ieder voorstel wordt 
beschreven hoe het voorstel bijdraagt 
aan inclusiviteit. Op een heel aantal 
thema’s neemt de gemeente concrete 
maatregelen of er wordt verwezen 
naar het domeinspecieke beleid. De 
gemeente Dordrecht hoort daarmee bij 
de beter presterende gemeenten van 
Nederland.

Afvalbeheer is een actueel vraagstuk 
waar de gemeente in 2020 belang-
rijke keuzes in moet gaan maken voor 
de beleidsperiode 2020-2030. Deze 
keuzes betreffen een nieuw inzamel-
systeem waarmee invulling gegeven 
wordt aan de landelijke doelstellingen 
die gehaald moeten gaan worden.
De totale kosten per aansluiting in 
Dordrecht bedragen € 223,-, dit is nog 
exclusief de circa € 35,- per aanslui-
ting aan afvalkosten die Dordrecht op 
dit moment nog niet verrekent in de 
heffi ng. Dat is ruim boven het bench-
markgemiddelde (peiljaar 2017, circa 
€ 170,- per aansluiting). De huidige af-
valaanpak leidt niet tot realisatie van 
de beleidsdoelen; de afvalscheiding is
niet signifi cant verbeterd t.o.v. 2015, 
overige doelen zijn niet concreet 
geformuleerd. Mede hierdoor sluit het 
informatieniveau binnen de ambtelijke 
organisatie niet optimaal aan bij de 
behoeften van de Raad. De informatie-
voorziening richting de Raad kan wor-
den verbeterd om het besluitvormings-
proces te versoepelen. Het is raadzaam 
dat Raad en College hierover met 
elkaar in gesprek gaan en blijven.

Bekijk het rapport door op de afbeelding te klikken.
Doorwerkingsonderzoek: Hoe zijn de aanbevelingen uit de 
rapporten van de Rekenkamercommissie opgepakt? Communicatie in het hart van beleid

Onderzoek VN-verdrag handicap Wat opvalt aan afval. Onderzoek naar het afvalbeheer Dordrecht

Verbinding leggen
Het netwerk van de rekenkamercommissie
Het netwerk van de 
rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is lid van de 
Nederlandse Vereniging van Reken-
kamers en Rekenkamercommissies 
(NVRR). De NVRR heeft tot doel kennis 
en ervaring uit te wisselen. Door deze 
uitwisseling kunnen de leden met 
goed en onafhankelijk onderzoek 
bijdragen aan de kwaliteit van het 
openbaar bestuur. De NVRR heeft ook 
een aantal ’kringen’. Dit zijn initiatie-
ven van leden die vanuit een bepaalde 
invalshoek regelmatig kennis en erva-
ring uitwisselen. Onze secretarison-
derzoeker is aangesloten bij de kring 
Secretarissen.

Website en sociale media 
Op onze website 

Nieuwsbrief RKC
Sinds 2012 brengen wij tweejaarlijks een nieuwsbrief uit. In 2019 hebben wij de 
frequentie verhoogd naar drie keer. De laatste nieuwsbrief verscheen in december 
2019. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Dit kan via deze link.

rekenkamercommissie publiceren we 
verschillende nieuwsitems. Op deze 
manier willen wij toeganke-lijk zijn 
voor burgers in Dordrecht en andere 
geïnteresseerden. Wilt u onze 
nieuwsberichten nalezen, klik dan op 
nieuwsarchief bovenaan de nieuwsar-
tikelen. 

www.t

Het afgelopen jaar zijn wij ook actief 
geweest op ons twitteraccount met het 
versturen van 10 twitterberichten. Wij 
hebben 372 volgers (peildatum 18 
februari 2020) Ons tweethoogtepunt 
het afgelopen jaar ging over de vermel-
ding dat de RKC nader onderzoek ging 
doen naar(zwerf)afval. Wethouder Rik 
van der Linden tweet op 10 december 
daarover ‘Goed stuk! ‘

Financieel
Het budget van de Rekenkamercommissie bestaat uit vaste en variabele lasten. 
Vaste kosten betreffen de kosten voor het bureau (personeelslasten en opleidin-
gen van medewerkers). Deze bedroegen in het afgelopen jaar € 103.745,59,-. 
Andere vaste kosten betreffen de vergoeding voor de voorzitter en de leden van de 
Rekenkamercommissie (in totaal € 29.475,40,-). uren van externe expertise en de 
algemene kosten zijn onze variabele lasten. Aan externe inhuur hebben we 
€ 52.820,00,- besteed. Tot slot besteedden we in 2019 aan algemene kosten 
(vergaderkosten, bijeenkomsten, drukkosten) een bedrag van € 2.996,16,-.

https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Rekenkamercommissie/Rekenkamercommissie/Doorwerking_rapporten.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Rekenkamercommissie/Onderzoek_VN_verdrag_Handicap.pdf
www.coalitievoorinclusie.nl
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Rekenkamercommissie/Onderzoeken/Onderzoek_communicatiebeleid_gemeente_Dordrecht.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Rekenkamercommissie/Onderzoeken/Onderzoek_Wat_opvalt_aan_afval.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Rekenkamercommissie/Jaarverslagen_en_werkprogramma_s/Werkprogramma_Rekenkamercommissie_Dordrecht_2020.pdf
www.nvrr.nl
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Rekenkamercommissie
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Rekenkamercommissie/Nieuwsbrieven_Rekenkamercommissie
www.twitter.com/RKCDordrecht
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Rekenkamercommissie/Nieuwsbrieven_Rekenkamercommissie


Personalia

Over de Rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kader-
stellende en controlerende taak. De commissie voert onafhankelijk onderzoek uit, waarbij met 
name wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft 
gehandeld..

Steven Oostlander, voorzitter
Steven is in de raadsvergadering 
van dinsdag 18 december 2018 
als voorzitter van de rekenkamer-
commissie Dordrecht benoemd. 
Steven is politicoloog. Hij was 
oprichter van het onderzoeksbu-
reau van de Tweede Kamer en 
aansluitend actief als fi nancieel 
manager en controller van de 
Tweede Kamer. Op dit moment is 
hij werkzaam als transitiemanager 
voor een grote IT-organisatie.

Femke Sybrandi, lid
Femke Sybrandi is manager bij 
woningcorporatie Havensteder in 
Rotterdam en daar verantwoor-
delijk voor de wijkontwikkeling en 
het woonbeleid. Daarnaast is zij 
sportinstructeur. Femke is 
bestuurskundige en werkte 
eerder ondermeer als 
toezichthouder, Raadsgriffier en 
beleidsonderzoeker.

William van Deursen, lid 
William van Deursen is commis-
saris en coach voor het executive 
management in het bedrijfsleven 
en in de zorg. Daarnaast is hij 
onder andere als voorzitter van de 
Rekenkamercommissies Schiedam 
Vlaardingen en Berkelland actief.

Mara Damen, secretaris 
onderzoeker 
Mara was eerder werkzaam in 
diverse adviserende rollen binnen 
de ambtelijke organisaties van 
Zwijndrecht en het Service Cen-
trum Drechtsteden. Ze heeft een 
historische-en bestuurskundige 
achtergrond en een fascinatie voor 
Italië. Deze werd versterkt tijdens 
een uitwisseling voor haar studie 
naar de Università di Bologna, 
waar ze een half jaar studeerde. 
Ze vindt het vooral leuk om een 
schakelfunctie te zijn tussen de 
Rekenkamercommissie (RKC) de 
ambtelijke organisatie, het bestuur 
van de gemeente, de griffi e, de 
raad en de onderzoekers geduren-
de het onderzoeksproces. Daar-
naast sluit het doen van onderzoek 
aan bij haar onderzoekende en 
nieuwsgierige aard.

Sylvia Khadjé, bestuurs- en 
managementassistente
Sylvia heeft een ruime ervaring als 
directiesecretaresse bij verschil-
lende bedrijven, waaronder Plus 
Retail. Zij heeft de opleiding Recht 
voor de Juridische Kantoorpraktijk 
en haar Offi ce Manager diploma 
behaald. Zij vervult haar functie 
in 18 uur per week en daarnaast 
runt zij haar eigen online shop in 
meisjeskleding.
Sinds 2009 werkt Sylvia voor de 
Rekenkamercommissie.




