"Dat moeten we onderzoeken!"
INWONERS OVER WENSELIJKE ONDERWERPEN VOOR
REKENKAMERONDERZOEK

De rekenkamercommissie Dordrecht selecteert elk jaar de onderwerpen van
de rekenkameronderzoeken die zij het komende jaar gaat uitvoeren. De
gemeenteraad, het college van B&W én inwoners kunnen suggesties
indienen voor onderzoeksonderwerpen. Om de stem van de inwoners mee
te kunnen nemen in de selectie, hebben we het Bewonerspanel Dordrecht
om input gevraagd. Waar zou de rekenkamercommissie volgens het
bewonerspanel het komend jaar onderzoek naar moeten doen? U leest het
in deze factsheet.
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In de vragenlijst vragen we de panelleden wat zij onderwerpen vinden waar de
rekenkamercommissie onderzoek naar zou moeten doen. Zij konden uit een lijst van 19
onderwerpen kiezen welke zij het meest belangrijk vinden. Daarnaast kregen ze de
gelegenheid om ook nog eigen onderwerpen aandragen. In augustus 2015 heeft het
Onderzoekcentrum Drechtsteden dit voorgelegd aan het Bewonerspanel Dordrecht. Van de
1.737 deelnemers hebben 734 personen de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van
42%.
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Conclusies

Onderwerpen voor rekenkameronderzoek
De twee onderzoeksonderwerpen die het Bewonerspanel Dordrecht het belangrijkst vindt,
zijn 'de besteding van externe inhuur' en 'armoedebeleid'. Beide onderwerpen werden elk
door drie op de tien panelleden uitgekozen. De onderwerpen die op de minste animo kunnen
rekenen, zijn: onderzoeken naar 'kaderstellen', 'de beroepsbrandweer', 'de inzet van
dochterbedrijven' en 'HVC'.
De onderwerpen die de panelleden zelf nog aandragen liggen met name op het terrein van
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de infrastructuur (o.a. aanleg wegennetwerk)
en de efficiency van de uitvoering van grote projecten in de stad.

Belangstelling
Vrijwel alle panelleden zijn overtuigd van het belang van rekenkameronderzoek. Acht op de
tien vinden het ook interessant om van de uitkomsten van Dordtse rekenkameronderzoeken
op de hoogte gebracht te worden. Echter, driekwart zegt hier nooit wat over te horen. De
panelleden willen hierover vooral op de hoogte gehouden worden via de huis-aan-huisbladen
of via een digitale nieuwsbrief per mail.
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Figuren en tabellen

Figuur 1 Belangrijkste onderwerpen voor Rekenkameronderzoek
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N.B. Respondenten konden elk drie onderzoeksonderwerpen selecteren. De percentages in de grafiek tellen
daardoor op tot meer dan 100%.

Tabel 1

Top-5 door panelleden eigen aangedragen onderwerpen

aantal keer
genoemd
beheer en onderhoud openbare ruimte
46
infrastructuur (o.a. aanleg wegennetwerk)
32
efficiency uitvoering grote projecten in de stad
28
ambtelijke en bestuurlijke organisatie (doelmatigheid, efficiency en integriteit)
26
zorg (kwaliteit, efficiency, organisatie)
24
subsidiebeleid en financieel beleid
22
Toelichting: Dit zijn de meest gegeven antwoorden (meer dan 20 keer genoemd) op de open vraag of de
panelleden nog andere onderwerpen belangrijk vinden voor rekenkameronderzoek (buiten de lijst van
19 keuzeonderwerpen in figuur 1).
onderwerp
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Figuur 2 Belang rekenkameronderzoek
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Figuur 3 Bekendheid uitkomsten rekenkameronderzoek
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Figuur 4 Interesse in informatie over rekenkameronderzoek
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Figuur 5 Op de hoogte gehouden worden via…
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