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1. Over de rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie is een onafhankelijk 
orgaan binnen de gemeente Dordrecht. Wij 
onderzoeken de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente. 

De rekenkamercommissie presenteert in dit 
werkprogramma de onderzoeksagenda voor 2021. De 
ambitie is om in 2021 drie onderzoeken af te ronden.

Bij de selectie van onderzoeksonderwerpen heeft de 
rekenkamercommissie goed geluisterd naar de behoeftes 
van de raad. Met alle fracties zijn inventariserende
gesprekken gevoerd. De rekenkamercommissie heeft er
daarnaast voor gekozen onderwerpen te selecteren die ook
voor de inwoners van Dordrecht van belang zijn. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het onderzoek naar het Corona-beleid, 
waar we in 2020 al een kleine start mee gemaakt hebben, 
maar ook het meerjarenonderzoek naar wonen.

Inhoudsopgave

Onderzoeksonderwerpen 2021

1 Integraal meerjarenonderzoek naar wonen

2 Dordrecht marketing: effectiviteit Dordrecht 
Marketing en het toeristisch beleid

3 DoeMee onderzoek NVRR naar de praktijk 
van de Wob

Contact met de 
rekenkamercommissie

Wij horen graag van u. Via de secretaris Mara Damen, 
kunt u contact met ons opnemen:

Telefoon: 06 1286 8642 
Mail: m.damen@dordrecht.nl
Postadres: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Of volg ons op twitter of LinkedIn: @RKCDordrecht
www.linkedin.com/in/rekenkamercommissie-dordrecht-b340081b6/
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2. Over dit werkprogramma
Het werkprogramma is mede opgesteld op basis van een 
inventarisatie bij de verschillende gemeenteraadfracties in 
Dordrecht. Door de Rekenkamercommissie wordt hiermee 
een groslijst opgesteld. Bij het selecteren van de thema’ s 
wordt onder meer gekeken of het onderwerp onderdeel is 
van het collega-akkoord en of er recent al over is gesproken 

in de raad.. De rekenkamercommissie maakt vervolgens een 
werkprogramma waarbij naast de bovengenoemde criteria 
de onderwerpen in onderliggende samenhang worden be-
keken. Deze afweging heeft geresulteerd in het voorliggende 
werkprogramma.

3. Lopende onderzoeken

Wij publiceren 2021 de volgende onderzoeken die we zijn gestart in 2020. 

3.1  Impact van Corona op de gemeente Dordrecht 

Begin 2020 werd duidelijk dat ook Nederland geraakt ging worden door de pan-
demie als gevolg van het coronavirus. Het is evident dat dit ingrijpende gevolgen 
heeft, zowel maatschappelijk als financieel. Dat vormt de aanleiding voor dit 
onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van het jaarplan 2021. 

De rekenkamercommissie van Dordrecht wil met dit onderzoek graag inzicht geven 
in: 
• de impact van de coronacrisis op de gemeentefinanciën, de financiële positie 

van gemeentelijke organisaties, subsidieontvangers en verbonden partijen in 
2020; 

• de sturing door de gemeente op de sociaal-economische impact in 2020. 

De hoofdonderzoeksvragen zijn: 
1.  Wat zijn de financiële effecten van de coronacrisis voor de gemeente Dordrecht, 

voor verbonden partijen en voor gesubsidieerde organisaties en in hoeverre 
heeft het college de raad daar inzicht in gegeven?

2.  Hoe heeft de gemeente gestuurd om de sociaal-economische en maatschappe-
lijke gevolgen van de coronacrisis te beperken.

3.2  Evaluatie beleid rond sportaccommodaties

De gemeente Dordrecht heeft veel oog 
voor sport. Er is een beleidsnota uit 
2008 waarin de gemeente Dordrecht 
haar visie voor het sportbeleid heeft 

neergelegd. Er is een beleidsvisie rond 
sporthallen en oog voor het ontwik-
kelen van topsportbeleid. De Rekenka-
mercommissie wil weten of de verschil-

lende beleidsdoelen zijn gerealiseerd 
en welke maatregelen daarvoor zijn 
genomen. Tegelijkertijd wil de Reken-
kamercommissie weten of de ambities 
voldoende realistisch zijn geweest of er 
een actualisering gewenst is.

In 2019 is er veel aandacht geweest in 
Dordrecht voor het discussie rond de 
financiering van sportaccommodaties. 
Zo is er gesproken over een gemeente-
lijke garantstelling van 17 miljoen Euro 
voor een renovatie van het sportpark 
aan de Krommedijk. Ook rond de 
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(her)ontwikkeling van de sportcam-
pus Schenkeldijk bestaan zorgen rond 
huisvesting en financiering. Als derde 
voorbeeld kan genoemd worden de 
discussie rond de sportaccommodatie 
Patersweg. Nog in oktober 2019 stuur-
den een aantal voorzitter van Dordtse 
voetbalverenigingen een brief naar 
de gemeenteraad. De wensen van de 
gemeente Dordrecht en de betrokken 
sportverenigingen lijken niet parallel te 
lopen.

Deze waarneming vormt voor de Re-
kenkamercommissie Dordrecht aan-

leiding om onderzoek te doen naar het 
gemeentelijke beleid naar sportaccom-
modaties. Doel is zichtbaar te maken 
in welke mate ambities van het college 
en de gemeenteraad overeenkomen 
met de feitelijke realisatie enerzijds en 
verwachtingen in de stad anderzijds.

Dat leidt tot de volgende hoofdvraag: 
Wat is het beleid van de gemeente 
Dordrecht rond sportaccommodaties, 
welke resultaten zijn beschikbaar en 
in hoeverre sluiten het beleid en de 
realisatie aan bij de verwachtingen in 
Dordrecht.

De Rekenkamercommissie wil enerzijds 
kijken naar de doelmatigheid en doel-
treffendheid van het door de gemeente 
gevoerde beleid rond sportaccommoda-
ties. Tegelijkertijd is er de waarneming 
dat rond de bovengenoemd sportterrei-
nen er verschillen van inzicht bestaan. 
De Rekenkamercommissie wil juist ook 
inzicht in de impact van het gevoerde 
beleid. Een vergelijking met bench-
markgemeenten is gewenst om te kun-
nen bepalen of er bijvoorbeeld sprake 
is van onevenredige verwachtingen en 
veronderstellingen rond het gemeente-
lijke beleid.

4. Onderzoeksonderwerpen voor 2021

4.1  Integraal meerjarenonderzoek naar wonen

Een fijne woning is een van de belangrijkste uitgangspunten 
voor een prettig leven. Dordrecht heeft groeiambitie. Hoe 
haakt die ambitie aan op het vraagstuk van wonen? Hoe is 
het gesteld met: 

• Beschikbaarheid
• Betaalbaarheid
• Kwaliteit: onderhoud en duurzaamheid, passendheid

bij leefsituatie van woningen in Dordrecht?

Welke vraagstukken zijn er, en hoe acteert de
gemeente daar samen met haar stakeholders op?
De RKC is voornemens in een “drieluik” onderzoek te
doen naar deze drie aspecten van het wonen.

Het eerste deel betreft de beschikbaarheid van woningen: 
zijn er genoeg of te weinig en waar blijkt dat uit? We focus-
sen op de “outcome” van het woonbeleid: welke effecten 
zien wij voor de bewoners? Hebben alle mensen met diverse 
inkomenscategorieën evenveel kans of is er een groot verschil 
tussen de mensen die op de sociale huurmarkt zijn aangewe-
zen versus de mensen die op de vrije markt kopen of huren?

Welke visie heeft de gemeente daarop, en welke plannen zijn 
er om de beschikbaarheid op peil te krijgen of houden? Hoe 
verloopt de samenwerking met de stakeholders en de regio, 
en hoe wordt de gemeenteraad betrokken? Welke effecten 
zijn te zien op beschikbaarheid sinds het gewijzigde rijks-
beleid ten aanzien van langer thuis (ouderen), eerder thuis 
(mensen uit o.a. de maatschappelijke opvang) en opnieuw 

thuis (statushouders)? En welke resultaten heeft de gemeente 
al geboekt om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden? 
Vragen die de orde draad zullen vormen in dit onderzoek, zijn 
ondermeer: 

• Wat betekent de visie op wonen van de gemeente Dor-
drecht voor de kansen op een woning voor de verschil-
lende inkomens- en doelgroepen? Voor wie wil Dordrecht
er nu en in de toekomst vooral zijn? Hierbij gaan wij in
op sociale huurwoningen, vrije sector huur en koopwo-
ningen, en daarnaast op verschillende doelgroepen (o.a.
starters/doorstromers, jongeren/ouderen, tijdelijk/vast).

• Welke ontwikkelingen zien we in de beschikbaarheid,
en hoe wordt hier re- en proactief op geacteerd door de
gemeente?

De thema’s betaalbaarheid en kwaliteit worden in 2022 en 
2023 opgenomen in het werkprogramma.
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4.2  Dordrecht marketing: effectiviteit Dordrecht 
Marketing en het toeristisch beleid

Het aantal toeristen in Nederland 
groeide de afgelopen tien jaar expo-
nentieel en blijft ook de komende jaren 
exponentieel doorgroeien. Met toerisme 
wordt inmiddels evenveel verdiend als 

in de bouw en ruim tweemaal zoveel 
als in de landbouw. 

Dordrecht Marketing is een onafhanke-
lijke stichting. Haar activiteiten op het 

gebied van citymarketing voor de stads-
regio Dordrecht verricht zij in opdracht 
van de gemeente Dordrecht, waarover 
verantwoording wordt afgelegd aan het 
College van Burgemeester en Wet-
houders. Dordrecht Marketing ziet de 
gemeente echter als meer dan enkel 
een opdrachtgever, zij is tevens een 
belangrijke partner waarmee intensief 
wordt opgetrokken bij het realiseren 
van uiteenlopende doelstellingen.

In een klein onderzoek wat de rekenka-
mercommissie wil uitvoeren in eigen 
beheer willen we kijken naar de inzet 
in middelen in relatie tot de gewenste 
omvang van het toerisme. Dit in 
vergelijking met andere vergelijkbare, 
benchmark, gemeenten.

4.3 DoeMee-onderzoek NVRR: de praktijk van de Wob

Het DoeMee-onderzoek 2021, wat door de NVRR wordt 
uitgevoerd, heeft als onderwerp de praktijk van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur, oftewel de Wob. Openbaar-
heid is geen gunst die een overheid verleent, maar een 
recht van een burger. Het stelt hem of haar onder meer 
in staat de overheid te controleren. Dat is geregeld in de 
Wob. Wie iets wil weten over bijvoorbeeld een bepaald 
besluit van de overheid kan hiervoor een Wob-verzoek 
indienen bij de betreffende overheid. Overheden moeten 
hier in principe gehoor aan geven, al kan besloten worden 
bepaalde informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld 
in geval van privacy- of bedrijfsgevoelige informatie. In de 
Wob is ook geregeld dat overheden binnen een bepaalde 
termijn op een Wob-verzoek moeten reageren.

Uit een eerste beknopte inventarisatie blijkt dat overhe-
den verschillend met Wob-verzoeken omgaan, net als met 
de informatie die erover te vinden is. 

Voor een burger kan dit betekenen dat de mogelijkhe-
den om van zijn of haar rechten op openbaarheid van 
overheidsinformatie gebruik te maken, van overheid tot 
overheid kunnen verschillen. In dit DoeMee onderzoek 
wordt de huidige praktijk van de Wob in kaart gebracht 
voor de gemeente Dordrecht. Er zal ook een gezamenlijke 
beeld worden gepubliceerd van de andere deelnemende 
gemeenten, wat gebruikt kan worden als benchmark. 
Hier zal door de NVRR landelijk aandacht voor worden 
gevraagd. 
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Bijlage 1 Groslijst onderzoeksonderwerpen

Onderwerpen van de groslijst 

1. Huisvestingsbeleid.

2. Effectiviteit van Wijkteams.

3. Milieu en duurzaamheid (stand van zaken energietransitie/ energie (Co2)neutraal doelstellingen).

4. Omgevingswet (Quickscan naar status van Omgevingsvisie, minimale verplichtingen 2021).

5. Jeugdhulpverlening.

6. P&C cyclus.

7. Verkoop van Eneco aandelen.

8. Effectiviteit subsidie aan Dordrecht Marketing.

9. Onafhankelijkheid Dordrechts Museum.

10. Verslaglegging in jaarrekening Dordrecht.

11. Nut- en noodzaak van artikel 40 vragen.

12. Geheimhouding van stukken. Dat wekt de indruk van achterkamertjespolitiek, zeggen 

meerdere partijen. 

13. Groeiambities nieuwbouw haalbaar?

14. Woonvisie

15. Informatievoorziening rond grote projecten
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Bijlage 2 Selectiecriteria uit Reglement van orde 

Het Reglement van orde van rekenkamercommissie kent zeven selectiecriteria: 

1. Er is sprake van aanmerkelijke maatschappelijke relevantie. 

2. Het onderwerp heeft een hoog (potentieel) leereffect.

3. Er is sprake van een aanmerkelijk financieel, organisatorisch of bestuurlijk belang. 

4. Er is sprake van twijfels aan de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad. 

5. Er is sprake van twijfels aan doeltreffendheid.

6. Er is sprake van twijfels aan doelmatigheid.

7. Er is sprake van twijfels aan rechtmatigheid. 
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