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Voorgesteld besluit
Samenvattend stellen wij u voor:
1.

2.
3.

4.

Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie 'Waar voor
je geld' over inzicht voor burgers en andere belangstellenden in de
bestedingen van de gemeente Dordrecht;
de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;
het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbeveling
over te nemen om bij de komende begrotingsbehandelingen en kadernotabehandelingen rekening te houden met de behoeften van de inwoners
(namelijk de wens van de respondenten om naast te weten waar het geld
aan is besteed maar ook wat er meer is bereikt) en te bezien of hier meer
en goed toegankelijke informatie over is te geven;
het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbeveling
over te nemen om vaker - als pilot - een audit in te zetten zoals deze. De
informatie uit het panel kan dienen als indicatie voor hetgeen waarover
burgers meer informatie zouden willen ontvangen. Om hier beslissingen of
beleid op te kunnen maken, dient vervolgonderzoek plaats te vinden bij een
groep inwoners die representatief is voor de gemeente Dordrecht.

Samenvatting
Eind 2017 hebben de Algemene Rekenkamer en twaalf rekenkamer(commissie)s
gezamenlijk onderzocht wat burgers willen weten over de manier waarop hun
gemeente geld uitgeeft en de keuzes die daarin worden gemaakt. Ook is gevraagd
hoe burgers deze informatie graag ontvangen, en hoe ze die zouden willen
gebruiken. Het digitaliseren van overheidsinformatie, waaronder begrotingen en
verantwoordingen, maakt het mogelijk dat inwoners directer betrokken kunnen zijn
bij het volgen van de verrichtingen van de overheid. Daarmee is er ook groeiende
aandacht voor de potentie van burgeraudits.
Op basis van de peilingen in het kader van het samenwerkingsproject van de
rekenkamercommissie blijkt dat de inwoners van Dordrecht op enkele onderdelen
meer informatie zouden willen hebben. Dat geldt met name voor zorg, veiligheid en
verkeer. In het algemeen is er veel belangstelling voor bovenstaande terreinen,
aangevuld met wonen en beheer/onderhoud.
Daarnaast wil 80% van de respondenten niet alleen weten waar het geld aan is
beste ed , maar ook wat er mee is b ere ikt. De rekenkamercommissie beveelt het

college aan om bij de komende begrotingsbehandelingen en kadernotabehandelingen rekening te houden met deze behoeften, en te bezien of hier meer
en goed toegankelijke informatie over is te geven. Een belangrijke conclusie is dat
het gevoel van inwoners dat zij toch geen invloed hebben een barrière vormt voor
de interesse in informatie over geldbesteding van de gemeente. Bewoners willen
dus meer betrokken worden. Dit kan een argument zijn om vaker - als pilot - een
audit in te zetten zoals deze. De informatie uit het panel kan dienen als indicatie
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voor datgene wat burgers belangrijk vinden. Om hier beslissingen of beleid op te
maken dient vervolgonderzoek plaats te vinden bij een groep inwoners die
representatief is voor Dordrecht. Het is overigens opvallend hoe inwoners de
informatie van de gemeente bij voorkeur willen ontvangen. Zij kiezen voornamelijk
voor traditionele methoden zoals het jaarverslag en de website van de gemeente
(53%) terwijl informatie via social media slechts 22% scoort. Dat kanaal is over
het algemeen tegenwoordig belangrijk maar de Dordtenaren gebruiken het nog niet
in groten getale voor de informatievergaring aangaande hun gemeente.
Inleiding
De rekenkamercommissie heeft onder de inwoners van Dordrecht gepeild over
welke uitgaven van de gemeente men graag (meer) informatie zou willen
ontvangen, en hoe men die informatie zou willen ontvangen. Door gebruik te
maken van de uitkomsten hiervan worden de mogelijkheden vergroot om inwoners
en andere belangstellenden inzicht te geven in en actief te betrekken bij de
publieke controle; de burger als zogenaamde 'arm c h a ir auditor'.
Doelstelling
De rekenkamercommissie is met dit onderzoek nagaan of de inwoners van
Dordrecht meer informatie wilden hebben over uitgaven van de gemeente en zo ja
welke, en hoe men die informatie zou willen ontvangen.
Kosten en dekking
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
Communicatie en inclusief beleid
Er is geen sprake van een besluitvormingstraject dat openstaat voor inspraak.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Indien de raad besluit het college opdracht te geven de aanbevelingen uit te
voeren, stelt het college binnen zes weken na besluitvorming door de raad over de
aanbevelingen een plan van aanpak op over de implementatie van het raadsbesluit.
Bijlagen
- rapport van de rekenkamercommissie 'Waar voor je geld’;
- ontwerp besluit;

De gemeenteraad van Dordrecht,
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De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het rapport 'Waar voor je geld’ over wat burgers willen weten over de
manier waarop hun gemeente geld uitgeeft en de keuzes die daarin worden
gemaakt en het bijbehorend raadsvoorstel: Nr. GRIF/2018/2205331
gelet op artikel 185, tweede lid Gemeentewet en artikel 10 van de Verordening
rekenkamercommissie Dordrecht;

besluit:
1.

2.
3.

4.

Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie 'Waar voor
je geld' over inzicht voor burgers en andere belangstellenden in de
bestedingen van de gemeente Dordrecht;
de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;
het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbeveling
over te nemen om bij de komende begrotingsbehandelingen en kadernotabehandelingen rekening te houden met de behoeften van de inwoners
(namelijk de wens van de respondenten om naast te weten waar het geld
aan is besteed maar ook wat er meer is bereikt) en te bezien of hier meer
en goed toegankelijke informatie over is te geven;
het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbeveling
over te nemen om vaker - als pilot - een audit in te zetten zoals deze. De
informatie uit het panel kan dienen als indicatie voor hetgeen waarover
burgers meer informatie zouden willen ontvangen. Om hier beslissingen of
beleid op te kunnen maken, dient vervolgonderzoek plaats te vinden bij een
groep inwoners die representatief is voor de gemeente Dordrecht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 april 2019.
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