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De eerste nieuwsbrief van de Rekenkamercommissie
Dordrecht
De rekenkamercommissie wil zichtbaar en benaderbaar zijn voor
raadsleden, het college van B en W, ambtenaren, inwoners van
Dordrecht en gemeenten in de regio. Door zichtbaar te zijn kan de
rekenkamercommissie de raad beter ondersteunen en de inwoners
van Dordrecht goed informeren over de prestaties van de gemeente.
Om die reden zal de rekenkamercommissie voortaan enkele keren
per jaar een nieuwsbrief verspreiden. Met deze nieuwsbrief houdt de
commissie u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, lopende
onderzoeken en andere wetenswaardigheden. Heeft u suggesties
voor de nieuwsbrief? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Regionale bijeenkomst, 8 oktober 2012
De rekenkamercommissie kijkt verder dan de gemeentegrenzen.
Ze vindt het belangrijk om goede contacten te hebben met de
rekenkamers in de Drechtsteden. Vorig jaar heeft de gemeente
Sliedrecht de rekenkamers van de Drechtsteden gemeenten bij
elkaar laten komen voor een eerste kennismaking. Dit jaar nodigt de
rekenkamercommissie Dordrecht de omliggende gemeenten uit om
de mogelijkheid van een gezamenlijk onderzoek te inventariseren.
De regionale bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 oktober as. In
september hebben de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie Dordrecht een ronde gemaakt langs alle voorzitters in de
regio. Dit om te proeven welke onderwerpen er regionaal leven. Op
de bijeenkomst van 8 oktober verkennen we hoe we komende jaren
onze krachten willen bundelen.

Aanleveren onderwerpen onderzoeksplan 2013
Het jaar 2012 is nog in volle gang, maar de rekenkamercommissie
maakt al plannen voor 2013. Op 10 en 17 september is de
rekenkamercommissie bij zes fracties langs geweest om
onderzoeksonderwerpen op te halen voor het onderzoeksplan 2013.
De resterende fracties ontvangen de commissie op 24 september.
Deze bezoekjes hebben meerdere bruikbare onderwerpen
opgeleverd, waarmee het onderzoeksbureau van de
rekenkamercommissie aan de slag gaat. De rekenkamercommissie
wil echter ook alle Dordtenaren de mogelijkheid bieden om
onderwerpen aan te dragen. Door gebruik te maken van social
media zal de commissie inwoners aansporen dit te doen. De
Dordtenaar kan tot 15 oktober (onderbouwde) onderwerpen
aanleveren.
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Vergaderdata rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie heeft haar vergaderdata voor het laatste
halfjaar van 2012 vastgesteld. Dit zijn 11 september, 1 oktober, 13
november en 11 december. De rekenkamercommissie vergadert
gelijktijdig met de Dordtse Kamers, zodat in de pauze een ‘Meet en
Greet’ met de raadsleden kan plaatsvinden.

Afgeronde verkenning: acquisitiebeleid
In 2012 startte de rekenkamercommissie een verkenning naar het
acquisitiebeleid van de gemeente Dordrecht in de periode 2006 tot
2011. Het onderzoeksrapport is in april 2012 onder de titel
‘Werken aan Werkgelegenheid’ gepubliceerd. Onlangs besprak de
Adviescommissie het rapport. Op 25 september as. behandeld de
raad het voorstel om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie
-inclusief de door de commissie gewenste aanpassing- over te nemen
en het college van B en W opdracht te geven de uitvoering op zich te
nemen.

Lopende onderzoeken
Bijzondere bijstand
April 2012 is begonnen met een onderzoek naar de bijzondere
bijstand. De bijzondere bijstand wordt verleend door de Sociale
Dienst Drechtsteden. De centrale vraag van het onderzoek is de
vraag of de beleidsdoelen zijn gerealiseerd en of bijzondere bijstand
rechtmatig wordt verleend? Dit onderzoek nadert zijn afronding. De
ambtelijke wederhoor is afgerond en het onderzoeksrapport ligt nu
voor de bestuurlijke reactie bij het College. De rekenkamercommissie
verwacht nog dit jaar het rapport te publiceren.

Leegstand in de binnenstad
Medio mei is begonnen met een onderzoek leegstand in de
binnenstad. De centrale vraag voor het onderzoek is hoe heeft de
gemeente Dordrecht de aanpak van het verminderen van de
leegstand in de binnenstad ingericht, welke resultaten zijn behaald en
hoe is de raad over het beleid en de resultaten geïnformeerd?
Inmiddels zijn alle documenten bestudeerd en de interviews
gehouden. Momenteel wordt gewerkt aan een nota van bevindingen.
Deze wordt medio november voor ambtelijke wederhoor aangeboden
aan de organisatie. De commissie hoopt begin 2013 het eindrapport
te publiceren.

Onderzoek Grondbeleid
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In het vierde kwartaal is het onderzoek naar het grondbeleid van de
gemeente Dordrecht gestart. De verwachting is dat in het eerste
kwartaal van 2013 een raadsbijeenkomst wordt georganiseerd over
het onderzoek. Wij verwachten de resultaten in het tweede kwartaal
2013 te publiceren.

Jubileum: Algemene Rekenkamer 200 jaar
Op 23 mei is een enthousiaste groep rekenkamer(commissie)s bij
elkaar gekomen om ideeën te verkennen voor
samenwerkingsprojecten voor 2014. De oproep om samen te werken,
is ingegeven door het feit dat de Algemene Rekenkamer in 2014 200
jaar bestaat. Dit jubileum wil de AR aangrijpen om samen met lokale
en provinciale rekenkamer(commissie)s de toegevoegde waarde van
het instrument rekenkamer onder de aandacht te brengen. Tot nu toe
hebben 24 rekenkamer(commissie)s zich aangemeld om een project
te starten, waaronder de rekenkamercommissie Dordrecht. Op 13
september zijn de eerste ideeën voor een innovatief project met
elkaar besproken (o.a. CoolPolitics, TV-filmpje, gezamenlijk
onderzoek). In de volgende nieuwsbrief zullen we enkele van die
plannen kort toelichten.

