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Rekenkamercommissie Dordrecht

Voorwoord
In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we de resultaten
van drie onderzoeken gepubliceerd.
We hebben allereerst ons onderzoek
naar de doelmatigheid van subsidies
afgerond, gevolgd door onze verkenning naar de veranderende rol van
de raad en tot slot ons onderzoek
naar de mate waarin inwoners van
Dordrecht geïnformeerd worden over
de (voorgenomen) bestedingen van
de gemeente. We zijn in dit jaar ook
verder gegaan met ons onderzoek naar
de communicatie van Dordrecht. Ook

hebben wij ons reglement van orde en
onderzoeksprotocol geactualiseerd en
op onze website geplaatst. Ook was dit
het jaar dat wij de rekenkamercommissie AVG proof hebben gemaakt.
Het privacybeleid (LINK) en het model
privacyverklaring (LINK) zijn op onze
website te vinden. We hebben tot slot
dit jaar afscheid genomen van voorzitter Jeroen Kerseboom en onze nieuwe
voorzitter Steven Oostlander verwelkomd.
Dordrecht, maart 2019
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Onderzoeken in 2018
Subsidieverlening in
Dordrecht: het kan zakelijker
De gemeente Dordrecht heeft op
papier een functionerend mechanisme
om grip te houden op gesubsidieerde
organisaties. Wel is op onderdelen
ruimte voor verbetering. Dit concluderen wij in ons onderzoeksrapport naar
de doelmatigheid van subsidies dat op
19 juni 2018 is uitbracht. Veel Dordtse
organisaties ontvangen subsidie,
omdat de gemeente vindt dat zij een
belangrijke bijdrage leveren aan het
behalen van maatschappelijke doelen. De rekenkamercommissie heeft
onderzocht in hoeverre de gemeente
Dordrecht zicht heeft op de doelmatigheid en continuïteit van gesubsidieerde organisaties. Daarnaast is
bekeken welke mogelijkheden er zijn
om de (ﬁnanciële) sturing en controle
te verbeteren. Aanleiding voor het
onderzoek was dat enkele gesubsidieerde instellingen destijds in ﬁnanciële
problemen waren gekomen en de raad

zich overvallen voelde door de berichtgeving daarover. Wij noemen als één
van de verbeterpunten de samenwerking tussen het subsidiebureau en het
vakinhoudelijke accountmanagement.
Daarnaast bevelen wij het college aan
ten minste eenmaal per vijf jaar een
evaluatieverslag van de subsidierelaties te publiceren. De subsidierelatie
is beter te beoordelen door boven de
dagelijkse gang van zaken in een subsidieproces uit te stijgen en om meer
van een afstand naar deze te kijken.
Een apart punt maken wij verder van
de subsidies aan de sporthallen die
door sportclubs worden gebruikt. Het
Verenigingshallenplan (VHP) is een
grondslag voor subsidieverstrekking
aan sporthalstichtingen, maar zonder
duidelijke vastlegging van uitgangspunten, voorwaarden en prestaties.
Doordat het Sportbedrijf de VHP-bijdragen niet ziet als subsidies, valt dit
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volledig buiten de subsidiemethodiek.
Wij adviseren om de VHP-subsidies in
het subsidiebeleid en het subsidiebureau te betrekken bij de afhandeling
om van de voordelen van de subsidiemethodiek gebruik te kunnen maken.

Veranderende rol
van de raad:
een naslagwerk
Op 13 november 2018 publiceerden wij de verkenning
“veranderende rol van de raad in een veranderende samenleving’’. Hierin hebben wij de ontwikkelingen in het lokaal
bestuur geschetst, pogen wij de recente veranderingen te
doorgronden en hebben wij de impact ervan - waar mogelijk- voor de gemeente(raad) van Dordrecht aangegeven.

Op 7 december 2018 hebben wij
ons rapport “Waar voor je geld”
uitgebracht. Hierin concluderen
wij dat Dordtse inwoners willen
weten waar de gemeente geld aan
besteedt, maar ook wat er mee is
bereikt. Dit onderzoek is tot stand
gekomen uit een samenwerking van
rekenkamer(commissie)s. Uit de peiling in Dordrecht blijkt dat Dordtse
inwoners vooral over de uitgaven aan
zorg, veiligheid en verkeer, maar ook
over wonen en beheer/onderhoud
meer informatie willen ontvangen.
Veel inwoners willen ook weten wat
er met het geld is bereikt. Wij bevelen
het college aan om bij de komende
begrotings- en kadernotabehandelingen rekening te houden met deze
behoefte door ervoor te zorgen dat hier
meer informatie over beschikbaar is en
dat deze informatie goed toegankelijk
is. Een conclusie is dat het gevoel van
bewoners dat zij toch geen invloed
hebben op het beleid, een barrière
vormt voor de interesse in informatie
over de geldbesteding. Inwoners willen
op dit gebied meer betrokken worden.

Onderzoeksprotocol
en reglement van orde
Wij hebben in 2018 ons onderzoeksprotocol en
reglement van orde aangepast. In het onderzoeksprotocol beschrijven we de richtlijnen die we hanteren bij de
uitvoering van ons onderzoek. In het reglement van orde
worden allerlei praktische zaken geregeld met betrekking tot de interne vergaderorde en dergelijke. Beide
documenten zijn te vinden op onze website.

Vooruitblik naar 2019
Jaarlijks maakt de Rekenkamercommissie in september een rondje langs de fracties voor het ophalen van onderwerpen.
Vanwege de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, het afscheid van de vorige voorzitter en het aantrekken van de nieuwe
voorzitter, is dat dit jaar niet gebeurd. Wel hebben wij in november ons concept werkprogramma besproken in de
raadscommissie Bestuur en Middelen. Dit heeft geresulteerd in een deﬁnitieve shortlist van onderwerpen voor 2019.

LEES HIER ONS WERKPROGRAMMA 2019

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(AVG)
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG
voor de Rekenkamercommissie Dordrecht wettelijk
verplicht (artikel 37 AVG). De FG heeft een onafhankelijke positie in de organisatie. De werkzaamheden die
een FG uitvoert hebben een wettelijke grondslag (artikelen 37 t/m 39 AVG). De FG toetst de toepassing van
het privacybeleid door de rekenkamercommissie. Het
privacybeleid gaat uit van het voldoen aan de eisen
van de AVG en de Uitvoeringswet AVG. De FG treedt op
als adviseur op beleidsniveau. De FG heeft, na formeel
verzoek, het recht op toegang tot alle informatie,
systemen en processen waarin privacygegevens een
rol (kunnen) spelen. Met deze maatregelen denken we
aan de bepalingen van de AVG te voldoen.

Verbinding leggen
Het netwerk van de rekenkamercommissie
Het netwerk van de rekenkamercommissie
Lidmaatschap NVRR

Het afgelopen jaar zijn wij actief geweest op ons Twitter
account met het versturen van (18) twitterberichten. Hierdoor stegen wij ook met het aantal
volgers van 358 (peildatum 26 januari 2018)
naar 367 (peildatum (25 januari 2019).
www.twitter.com/RKCDordrecht

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 25 mei 2018 namen wij deel aan het
jaarcongres van 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 secretaris-onderzoeker
is aangesloten bij de kring Secretarissen.
Website en sociale media
Via onze website www.dordrecht.nl/rekenkamercommissie
hebben wij verschillende nieuwsitems gepubliceerd. Op deze
manier willen wij toegankelijk zijn voor burgers in Dordrecht
en andere geïnteresseerden. Wilt u onze nieuwsberichten
nalezen, klik dan op nieuwsarchief bovenaan de nieuwsartikelen.
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 57 volgers
(peildatum 25 januari 2019).

Nieuwsbrief RKC
Sinds september 2012 brengen wij een nieuwsbrief uit. In
maart 2018 verscheen de elfde nieuwsbrief. (LINK).
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief.
Dit kan via deze link.

Financieel
Het budget van de Rekenkamercommissie dekt vaste variabelen en lasten. Vaste kosten
betreffen de kosten voor het bureau (personeelslasten en opleidingen van
medewerkers). Deze bedroegen in het afgelopen jaar € 99.104,-. Andere vaste kosten
betreffen de vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie
(in totaal € 23.147,-).
De kosten voor het inhuren van externe expertise en de algemene kosten zijn onze variabele lasten. Aan externe inhuur hebben we € 80.514,- besteed. Tot slot besteedden we
in 2018 aan algemene kosten (vergaderkosten, bijeenkomsten, drukkosten) een bedrag
van € 5.051,-.
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.
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Personalia
Jeroen Kerseboom
Sinds begin 2018 is (inmiddels) oudvoorzitter Jeroen Kerseboom hoofd van
de Dienst Analyse en Onderzoek van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze
twee functies bleken in de praktijk lastig
te combineren. Daarom heeft Jeroen zijn
voorzitterschap per 1 oktober jl. beëindigd. Hij is zeven jaar voorzitter geweest.

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.

Steven Oostlander, voorzitter
Steven is in de raadsvergadering van
dinsdag 18 december 2018 als voorzitter van de rekenkamercommissie Dordrecht benoemd. Zijn werkzaamheden
vangen per 1 januari 2019 aan. Steven
is politicoloog. Hij was oprichter van het
onderzoeksbureau van de Tweede Kamer
en aansluitend actief als financieel manager en controller van de Tweede Kamer.
Daarnaast was hij voorzitter van de
rekenkamercommissie van de gemeente
Amersfoort.

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.

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 heeft een ruime ervaring als
directiesecretaresse bij verschillende
bedrijven, waaronder Plus Retail. Zij heeft
de opleiding Recht voor de Juridische
Kantoorpraktijk en haar Office Manager
diploma behaald. Daarnaast runt zij haar
eigen online shop. Sinds 2009 werkt
Sylvia voor de Rekenkamercommissie.

