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Voorwoord
In het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben we
de resultaten van vier onderzoeken
gepubliceerd. We begonnen met een
groot onderzoek naar burgerparticipatie, dat werd gevolgd door een
onderzoek naar de manier waarop de
gemeente omgaat met het inhuren
van externen, gelet op de wens van de
gemeentelijke organisatie om opgavegestuurd te werken. Daarnaast hebben
we onderzocht hoe de gemeente omgaat met informatie van haar burgers.
Hoe vertrouwelijk is die informatie;
hoe staat het met de informatieveiligheid? Ook onderzochten we hoe het
staat met de bestuurskosten van het

college: welke uitgaven declareerden
de leden van het college de afgelopen
twee jaar?
Verder zijn we gestart met vijf nieuwe
onderzoeken. Ons onderzoek naar de
doelmatigheid van subsidies bevindt
zich inmiddels in de afrondende fase.
Hetzelfde geldt voor de quick scan
naar het incassobeleid van de gemeente Dordrecht, en voor het onderzoek
naar de mate waarin inwoners van
Dordrecht geïnformeerd worden over
de (voorgenomen) bestedingen van de
gemeente. Daarnaast werken we aan
een project rondom de veranderende
rol van de raad, dat we in 2018 aan de
nieuwe gemeenteraad kunnen presen-

v.l.n.r. Coen Cransveld, Karin Meijer, Jeroen Kerseboom, Sylvia Khadjé en Femke Lagerveld

teren. Tot slot zijn we gestart met een
onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Dordrecht.
Dordrecht, 28 februari 2018

In dit
jaarverslag
• Onderzoeken in 2017
• Vooruitblik naar 2018
• Verbinding leggen
• Financieel
• Over de rekenkamercommissie
• Personalia

Onderzoeken in 2017
Burgerparticipatie:
toe aan een volgende stap
Op 23 mei 2017 presenteerden wij ons
onderzoek naar burgerparticipatie
Dordrecht aan de Dordtse burgers, de
gemeenteraad en de pers. Op 29 augustus bespraken wij het rapport met
de raadscommissie.
Burgerparticipatie brengt voor de gemeentelijke organisatie een verschuiving met zich mee van plannen naar
samen ontwerpen. Om goed in te kunnen spelen op de wensen en ideeën
van de Dordtse initiatiefnemers blijken
het vermogen om maatwerk te leveren,
het improvisatievermogen en het vermogen om samen te werken belang-

rijke eigenschappen van ambtenaren,
politici en bestuurders. We hebben dit
onderzoek op een innovatieve manier
gedaan: participatief en interactief.
Wij constateerden dat hoewel Dordrecht een reputatie heeft opgebouwd
als een stad waar veel mogelijk is op
het gebied van burgerparticipatie er
een duidelijke visie ontbreekt hoe de
gemeente om wil gaan met de diversiteit aan initiatieven van bewoners. De
organisatie werkt te gefragmenteerd
en het is onduidelijk wat de ﬁnanciele ruimte is voor de ambities op het
gebied van burgerparticipatie.

Bestuurskosten: sober declaratiegedrag,
meer transparantie mogelijk
Wij hebben in 2017 de boekhouding van de gemeente
onderzocht op kosten die zijn gemaakt door of namens de
bestuurders. Dit onderzoek heeft geen (vermoeden van)
onregelmatigheden in het declaratiegedrag van de onderzochte bestuurders aan het licht gebracht. Het declaratiegedrag van het bestuur is sober te noemen en heeft vrijwel
alleen betrekking op dienstreizen en maaltijden.
We adviseren het college onder andere om actief transparant te zijn in deze kosten. In navolging van meerdere andere gemeenten geven we de raad in overweging om aan

te dringen op openbaarmaking van de bestuurskosten,
idealiter op persoonsniveau. Gelet op de gevoeligheden
die gepaard kunnen gaan met het vergoeden van onkosten aan bestuurders is een duidelijk kader van richtlijnen
onontbeerlijk. Het is dan ook van belang dat dit kader
regelmatig wordt geactualiseerd aan de hand van de
gangbare praktijk. We adviseren de raad om dit kader van
regelgeving, richtlijnen en codes te evalueren aan de hand
van gemaakte onkosten door bestuurders en de verantwoording door het college. Op 12 september 2017 hebben
wij dit rapport met de raadscommissie besproken

Externe inhuur: overzicht opgeleverd
Wij hebben onderzocht hoe de gemeente in de afgelopen jaren met
inhuur is omgegaan, en welke lessen
hieruit zijn te trekken voor de nieuw
op te stellen organisatievisie van de
gemeentelijke organisatie. Onze conclusie was dat de gemeente Dordrecht
tot 2017 nog onvoldoende zicht en
greep had op de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de externe inhuur
van personeel. In de afgelopen tien
jaar bleek er op dat gebied weinig verbeterd. Wij bevalen het college daarom
aan om te zorgen voor een actueel, betrouwbaar en volledig totaaloverzicht

van de inhuur van externen. Tijdens de
bespreking in de raadscommissie van
6 november 2017 toonden de verantwoordelijk wethouder en gemeentesecretaris zo’n overzicht. Dit overzicht,
tezamen met de voorgenomen nieuwe

manier van werken binnen de ambtelijke organisatie, heeft het college
verder toegelicht tijdens een raadscommissievergadering op 23 januari
2018.

Inzicht in bestedingen: wensen
van inwoners
We hebben in 2017 meegedaan met de jaarlijkse Samenwerkingsdag van de Algemene Rekenkamer en de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies. Het van 2017 was ‘de burger als armchair
auditor’. Samen met tien andere rekenkamer(commissie)
s hebben we onderzocht of en hoe inwoners geïnformeerd willen worden door hun gemeente. Wat willen

burgers weten over de manier waarop de overheid geld
uitgeeft en de keuzes die daarin gemaakt worden? Op
welke manier ontvangen burgers deze informatie graag?
Met welk doel willen ze deze informatie ontvangen? En
wat kan er beter of slimmer? De resultaten zullen in april
2018 worden gepubliceerd.

Informatieveiligheid:
extra aandacht is nodig
Gemeenten werken met een
toenemende hoeveelheid digitale
persoonsgegevens. Landelijk en
binnen gemeenten is er de laatste jaren steeds meer aandacht
gekomen voor de beveiliging van
de systemen en netwerken waarin
deze gegevens zijn opgeslagen.
Wij zijn met een ethische hacker op
zoek gegaan naar de zwakke plekken
in de digitale ommuring van de ver-

trouwelijke informatie die de gemeente
Dordrecht bewaart. Op 29 augustus
2017 hebben wij ons rapport gepubliceerd. De belangrijkste aanbevelingen
zijn dat er geïnvesteerd moet worden in cybersecurity, en dat dit geen
eenmalige actie is; bij een volgende
portefeuilleverdeling zou ook informatieveiligheid apart moeten worden benoemd (en niet als sub onderwerp van
ICT). Door voortschrijdende innovaties
en software updates is het wenselijk

om periodiek soortgelijk onderzoek te
herhalen om nieuwe kwetsbaarheden
vroegtijdig op te sporen.
Overwogen zou kunnen worden om
dit niet alleen binnen de gemeente
Dordrecht, maar binnen het regionale
samenwerkingsverband Drechtsteden
te doen (omdat verschillende systemen
met elkaar zijn verbonden). Tot slot is
het belangrijk om niet alleen te investeren in de techniek, maar ook in het
bewustzijn van medewerkers ten aanzien van informatieveiligheid.
Op 20 september
bespraken we dit
rapport met de
auditcommissie.
Op 10 oktober is
het rapport in de
raadscommissie
besproken. Het
college stuurde
eind van het jaar
zijn implementatieplan naar de
raad.

Vooruitblik naar 2018
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de mogelijk nieuwe samenstelling van de raad na 21 maart, bezoeken we de
fracties van de raad in het voorjaar. Op 30 januari 2018 hebben we ons werkplan 2018 (voor de eerste helft van dat jaar)
naar de gemeenteraad en college gestuurd.
LEES HIER ONS WERKPROGRAMMA 2018

Het netwerk van de rekenkamercommissie
Lidmaatschap NVRR
De rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers 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. Op 12 mei 2017 namen wij deel aan
het jaarcongres van de NVRR, en op 12 oktober 2016 aan de
jaarlijkse Samenwerkingsdag van de Algemene Rekenkamer
en de NVRR. De NVRR heeft ook een aantal ’kringen’. Dit zijn
initiatieven van leden die vanuit een bepaalde invalshoek
regelmatig kennis en ervaring uitwisselen. Onze secretarisonderzoeker is aangesloten bij de kring Secretarissen.
Jeroen Kerseboom is eind 2016 benoemd tot het bestuur
van de NVRR. Daarbinnen is hij verantwoordelijk voor het
Ontwikkelteam. Het Ontwikkelteam houdt zich bezig met de
ontwikkelingen waar rekenkamers mee te maken hebben
en met het ontwikkelen van kennis en materialen voor het
professionaliseren van de leden van de NVRR.

In oktober 2014 zijn wij gestart met een Facebook pagina
om ook op deze wijze meer achtergrond te
kunnen geven over onze lopende onderzoeken
en werkzaamheden. Wij hebben momenteel 54
volgers (peildatum 26 januari 2018).
www.facebook.com/rekenkamercommissiedordrecht/
Nieuwsbrief RKC
Sinds september 2012 brengen wij een nieuwsbrief uit. In
juli 2017 verscheen de negende.
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief.
Dit kan via deze link. https://cms.dordrecht.nl/
rekenkamercommissie/nieuwsbrief-abonneerservice

Media
Wij zijn met onze onderzoeken in 2017 verschillende keren
in de media geweest. In Binnenlands Bestuur en het AD
hebben de uitkomsten van onze onderzoeken aandacht gekregen. Daarnaast heeft een aantal onderzoeken aandacht
gekregen van de regionale omroep (RTV Dordrecht). Via
onze website zijn onze onderzoeken te raadplegen en via
social media zoals Twitter hebben wij informatie over onze
onderzoeken verspreid.
Website en sociale media
Via onze website hebben wij weer verschillende nieuwsitems gepubliceerd. Op deze manier proberen wij zichtbaar
te zijn voor het publiek. Wilt u alle nieuwsberichten nalezen,
klik dan op nieuwsarchief bovenaan de nieuwsartikelen.
https://cms.dordrecht.nl/rekenkamercommissie/nieuws
Het afgelopen jaar zijn wij actief geweest op
ons Twitter account met het versturen van 53
twitterberichten. Hierdoor stegen wij ook met
het aantal volgers van 316 (peildatum
20 februari 2017) naar 361 (peildatum 20 februari 2018).
www.twitter.com/RKCDordrecht

Financieel
Het budget van de Rekenkamercommissie bestaat uit vaste en variabele lasten. Vaste kosten betreffen de kosten voor het bureau (personeelslasten en opleidingen van medewerkers). Deze bedroegen in het
afgelopen jaar € 129.076. Andere vaste kosten betreffen de vergoeding
voor de voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie (in totaal
€ 18.172). De grifﬁer is budgethouder van deze beide kostenposten.
De kosten voor het inhuren van externe expertise en de algemene kosten zijn onze variabele lasten. Hier zijn wij zelf budgethouder voor. Aan
externe inhuur hebben we € 88.894 besteed. Ons budget hiervoor was
€ 98.509. Tot slot besteedden we in 2017 aan algemene kosten (vergaderkosten, bijeenkomsten, drukkosten) een bedrag van € 3.529.

Over de Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn
kaderstellende 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.

Personalia
Jeroen Kerseboom, voorzitter
Jeroen is hoofd van de Dienst Analyse en
Onderzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij was hiervoor onder andere directeur-secretaris van de Zuidelijke
Rekenkamer. Andere nevenfuncties zijn:
voorzitter van de rekenkamercommissie
Alblasserdam (bezoldigd), lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Rekenkamers en Rekenkamercommissies
(onbezoldigd), voorzitter van de Raad van
Advies van de Master Public Management
van Universiteit Twente (onbezoldigd). .
Coen Cransveld, lid

Coen heeft een studie bedrijfseconomie en bedrijfskunde afgerond en
werkt als directeur bij Incluzio bv.
Daarvoor heeft hij leidinggevende
ﬁnanciële functies bekleed in de
gezondheidszorg en binnen de lokale
overheid. Naast zijn werk voor de
rekenkamercommissie van Dordrecht
is Coen voorzitter van de rekenkamercommissie van Waterschap De Dommel en lid van de Raad van Toezicht
van Joris Zorg.
Sylvia Khadjé, bestuurs- en
managementassistente
Sylvia is in het bezit van een Office Manager diploma en werkt sinds 2008 voor de
Rekenkamer respectievelijk Rekenkamercommissie.

Karin Meijer, lid
Karin heeft bestuurskunde gestudeerd en
een opleiding tot coach gevolgd. Ze heeft
een eigen coachpraktijk en is naast de
Rekenkamercommissie Dordrecht voorzitter van de rekenkamercommissie Krimpenerwaard.

Femke Lagerveld,
secretaris-onderzoeker
Femke heeft rechten en politicologie gestudeerd. Zij heeft voordat zij voor de gemeente Dordrecht ging werken als advocaat
en als juridisch beleidsmedewerker in de
Tweede Kamer gewerkt. Zij is daarnaast lid
van Provinciale Staten Noord-Holland.

