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Voorwoord
Wetenschappers en praktijkmensen zijn het erover eens dat er
‘iets’ anders moet in het openbaar bestuur. In 2016 verscheen
een aantal rapporten over de
noodzaak voor gemeenteraden
om na te denken over hun toekomstbestendigheid. En vanuit de
bestuurspraktijk was daar ineens
het initiatief Code Oranje.
De belangrijkste verandering waarover
wordt gesproken, is de toenemende
betrokkenheid van burgers bij het maken en het uitvoeren van beleid. Maar
hoe ga je daar mee om, als college, als
ambtelijke organisatie en als raad? Wij
hebben met onze werkplan aangesloten op deze ontwikkeling. Zo hebben

we afgelopen jaar een groot onderzoek
gedaan naar burgerparticipatie, en
een onderzoek naar de manier waarop
de gemeente omgaat met het inhuren
van externen, gelet op de wens van de
gemeentelijke organisatie om opgave
gestuurd 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? De resultaten van al deze
onderzoeken publiceren we in 2017.
Begin 2017 startten we een project
rondom de veranderende rol van de

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

raad. Dat willen we
in nauwe samenwerking
met griffie en raad vormgeven.
Dordrecht, 7 maart 2017
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Evenementenbeleid:
Dordrecht goed op stoom
Op 8 maart 2016 presenteerden wij ons onderzoek naar het
evenementenbeleid in Dordrecht aan de raad.
Wij constateerden dat voor de Dordtse bewoners en ondernemers de baten van de evenementen, zoals meer levendigheid
in de binnenstad en meer omzet, groter zijn dan de lasten,
zoals tijdelijk slechtere bereikbaarheid en geluidsoverlast.
Het succesvolle evenementenbeleid staat wel onder druk,
concludeerden we, door onder meer hogere kosten en lagere
sponsorgelden. Daarnaast is er te weinig ruimte voor nieuwkomers waardoor de gemeente het gevaar loopt in de toekomst achterop te raken. We bevelen het college vasthouden
én vernieuwen aan. Zonder vernieuwing loopt de gemeente
het gevaar dat de aansluiting van het evenementenaanbod
op de veranderende vraag naar evenementen verzwakt.

Dordt op Stoom
Kansen en bedreigingen,
ruimte voor vernieuwing?

Rekenkamercommissie
Dordrecht

We onderzoeken de boekhouding van de gemeente op
kosten die zijn gemaakt door of namens de bestuurders. Het
gaat daarbij niet om de reguliere bezoldiging of onkostenvergoeding, maar om de kosten die daarbovenop worden
gemaakt.
In 2016 hebben we de declaraties in 2015 onderzocht, en de
eerste helft van 2016. Wanneer de gemeente de jaarrekening over 2016 heeft afgerond, ronden wij ook ons onderzoek af. Publicatie is voorzien voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken, in juni.

In 2016 zijn wij ook met dit onderzoek gestart. We willen
hiermee bijdragen aan (de kaderstelling voor) de langetermijnvisie van de gemeentelijke organisatie en een daarbij
passend personeels- en inhuurbeleid. We onderzoeken 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. We
brengen in kaart welke organisatie de gemeente Dordrecht
wil zijn, welke kerntakendiscussies er binnen de gemeente
zijn gevoerd en welke consequenties daaraan zijn verbonden.

Lidmaatschap NVRR

met deskundigen uit andere gemeenten en uit verschillende wetenschappelijke disciplines hebben gepraat over
mogelijke oplossingsrichtingen om
participatie in Dordrecht op een nog
hoger plan te tillen. We verwachten de
resultaten van ons onderzoek in het
voorjaar van 2017 te publiceren.

mede-onderzoekers ingezet. Zij hebben
veel interviews afgenomen, onder meer
met betrokken bewoners. Tot slot is er
een bijeenkomst geweest waarin we

Externe inhuur

Het netwerk van de rekenkamercommissie

Burgerparticipatie
Een groot deel van onze onderzoekscapaciteit in 2016 hebben we besteed
aan een project waarbij we met bewoners, raad, college en ambtenaren
hebben gewerkt aan burgerparticipatie. We hebben dat op een innovatieve
manier gedaan: participatief en interactief. Zo hebben we een bijeenkomst
op locatie georganiseerd waar raadsleden, ambtenaren en initiatiefnemers
met elkaar konden discussiëren over
verschillende thema’s rondom participatie. We presenteerden daar de eerste
resultaten van ons onderzoek. Verder
hebben we Dordtse initiatiefnemers als

Bestuurskosten

Informatieveiligheid
Gemeenten werken met een toenemende hoeveelheid digitale persoonsgegevens. Landelijk en lokaal
is 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 vertrouwelijke informatie die
de gemeente Dordrecht bewaart.
De onderzoekswerkzaamheden
hebben we eind 2016 afgerond; op
dit moment loopt de afwikkeling.
Openbare publicatie is voorzien in
het tweede kwartaal van 2017.

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 15 april 2016 namen wij deel aan het
jaarcongres van de NVRR, en op 17 november 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 secretaris-onderzoeker
is aangesloten bij de kring Secretarissen.
Jeroen Kerseboom is eind 2016 benoemd tot lid van het bestuur van de NVRR. Daarbinnen is hij verantwoordelijk voor
het Ontwikkelteam (voorheen de commissie Kwaliteit).
Website en sociale media
Via onze website https://cms.dordrecht.nl/rekenkamercommissie 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.

Nieuwe onderzoeken
in 2017
We hebben in september 2016 weer ons jaarlijkse rondje
langs de fracties gemaakt. Op 23 november 2016 hebben wij in de commissie Bestuur en Middelen raad de vijf
onderwerpen voorgelegd die het best aan onze selectiecriteria voldeden.
Tijdens de bespreking bleek de meeste belangstelling te
bestaan voor sturen met subsidies, de sociaaleconomische positie van Dordrecht en het huisvestingsbeleid.
Deze hebben we op ons Werkprogramma 2017 gezet. In
samenwerking met de Universiteit van Twente zetten we
daarnaast een programma rond de veranderende rol van
de raad op.
Lees hier ons werkplan 2017

https://cms.dordrecht.nl/rekenkamercommissie/
nieuws
Het afgelopen jaar zijn wij actief geweest op ons
Twitter account met het versturen van 32 twitterberichten. Hierdoor stegen wij ook met het
aantal volgers van 287 (peildatum 12 februari
2016) naar 316 (peildatum 20 februari 2017).
www.twitter.com/RKCDordrecht
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 50 volgers (peildatum 20 februari 2017).
Nieuwsbrief RKC
Sinds september 2012 brengen wij een nieuwsbrief uit. In
juli en december 2016 verschenen respectievelijk de zevende
en achtste nieuwsbrief.
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief. Dit kan via deze
link. https://cms.dordrecht.nl/rekenkamercommissie/
nieuwsbrief-abonneerservice
• Lees hier de nieuwsbrief juni 2016
• Lees hier de nieuwsbrief december 2016

Financieel
Het budget van de Rekenkamercommissie bestaat uit vaste
en variabele lasten.
Onze vaste kosten zijn:
• personeelskosten (salaris, werkgeverslasten, opleidingen) van de ambtelijke ondersteuning: € 198.432 in 2016
• bestuurskosten (vergoeding van de voorzitter en de leden
van de Rekenkamercommissie): € 27.953 in 2016).
De griffier is budgethouder van deze vaste lasten.
De kosten voor het inhuren van externe expertise en de algemene kosten zijn onze variabele lasten. Hier zijn wij zelf
budgethouder van. Aan externe inhuur hebben we
€ 80.147 besteed. Dat is meer dan in 2015. Deze verhoging
werd mogelijk door de vergoeding die wij ontvingen voor
de detachering van onze onderzoeker aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Onze algemene lasten
(vergaderkosten, bijeenkomsten, drukkosten) bedroegen
€ 3.571 in 2016.

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 directeur-secretaris bij de Zuidelijke Rekenkamer. Hij was hiervoor onder
andere hoofd Publiek-private sector en
hoofd OCW bij de Algemene Rekenkamer.
Andere nevenfuncties zijn: voorzitter van
de rekenkamercommissie Alblasserdam
(bezoldigd) en lid van het bestuur van de
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers
en Rekenkamercommissies (onbezoldigd).

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

Coen Cransveld, lid

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 de Provinciale Staten van NoordHolland.

Coen is bedrijfseconoom en bedrijfskundige en gecertificeerd auditor.
Hij heeft 15 jaar overheidservaring
en werkt sinds 2011 in de zorgsector,
momenteel als manager financiën
bij instituut Verbeeten. Coen is sinds
2006 betrokken bij Rekenkamercommissies en is naast zijn werk bij de
Rekenkamercommissie Dordrecht nog
voorzitter van de Rekenkamercommissie Waterschap De Dommel en
Toezichthouder bij Joris Zorgen.

Sylvia Khadjé, bestuurs- en
managementassistente
Sylvia is in het bezit van een Office Manager diploma en werkt sinds 2008 voor de
Rekenkamer respectievelijk Rekenkamercommissie.

