Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie Sittard-Geleen
2021-2023.
Dit onderzoeksprogramma benoemt de beoogde onderzoeksonderwerpen voor de komende
3 jaar. Actuele ontwikkelingen kunnen altijd tot aanpassingen leiden.
De onderwerpen worden kort op hoofdlijnen toegelicht. De daadwerkelijke invulling wordt
bepaald in de desbetreffende onderzoeksopzet.
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Afvalstoffenheffing
Groenonderhoud
Parkeerbeleid
Subsidies
Muziekonderwijs
Accommodatiebeleid

Eerste onderzoek: afvalstoffenheffing.
Start 1e kwartaal 2021 na afronding van het lopende onderzoek naar BsGW.
Het tarief van de afvalstoffenheffing is verhoogd en vormt de aanleiding voor de raad om de
Rekenkamercommissie te verzoeken een onderzoek op te starten naar: “is de inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval door RWM doelmatig, doeltreffend in beleid en beheer, mede in
vergelijking met andere grote gemeenten en reinigings-overheids N. V’s”.
Dit verzoek vanuit de raad heeft ertoe geleid dat de Rekenkamercommissie in 2021 start met het
onderzoek naar de afvalstoffenheffing en de andere geplande onderzoeken worden uitgesteld naar
een later tijdstip. De precieze invulling van het onderzoek naar de afvalstoffenheffing wordt
momenteel uitgewerkt. Dit volgt te zijner tijd.
Tweede onderzoek: groenonderhoud
Start 3e kwartaal 2021.
Hoe ziet het gemeentelijk beleid inzake groenonderhoud eruit? Wat zijn de effecten van
veranderingen die plaatsvinden (1) autonoom (technisch, klimaat, etc.), (2)in beleid (doelstellingen,
kwaliteitseisen, budget, etc.) en (3) uitvoering (burgerparticipatie, zelf doen/uitbesteden, etc.) op de
kwaliteit en beleving van het openbaar groen? Extra aandacht wordt besteed aan het CO2 beleid,
het water-vasthoudbeleid en het beleid tot temperatuurverlaging in de bebouwde omgeving.
Naast het inzoomen op de situatie in de eigen gemeente zal er in vergelijkende zin naar andere
gemeenten gekeken worden.
De Rekenkamercommissie is geïnteresseerd in de verhouding tussen investeren in groen (ontwerp
en aanleg), het onderhoudsbudget en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van dat groen in de
binnenstad en in het buitengebied.
Derde onderzoek: parkeerbeleid.
Start 1e kwartaal 2022.
Welke doelstellingen worden er met het parkeerbeleid in de gemeente nagestreefd? Vindt de
gemeente bijv. gastvrijheid het belangrijkste en hebben bezoekers prioriteit? Of is CO2-reductie het
ultieme doel en is het parkeerbeleid een sleutel om reisgedrag te beïnvloeden? Of is de doelstelling
van het beleid het genereren van inkomsten? Welk verband is er met andere beleidsterreinen, zoals
toestroom binnensteden, economische functie, de centrumfunctie? Wat zijn de kosten en de baten?
Is het parkeerbeleid doelmatig en doeltreffend
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Indien relevant zal ook een vergelijking met andere gemeenten gemaakt worden. De focus van het
onderzoek zal liggen op centrum- en evenementen-parkeren.
Vierde onderzoek: subsidies.
Start 3e kwartaal 2022.
Vertrekpunt is een inventarisatie van de doelen (beoogde maatschappelijke effecten) die de
gemeente nastreeft met haar subsidiebeleid. We onderzoeken de rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid van het subsidiebeleid. Wat zijn de kosten en de baten van het huidige
subsidiebeleid? Hoe verhoudt zich dit beleid tot andere beleidsterreinen? In hoeverre wordt de
gemeente als een consistente partner gezien? Ook het subsidieproces en de subsidieadministratie
worden tegen het licht gehouden.
Specifieke aandacht is er voor de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.
vijfde onderzoek: muziekonderwijs.
Start 1e kwartaal 2023.
De gemeente S-G heeft op 13 november 2018 kenbaar gemaakt om niet langer 1,2 miljoen euro
subsidie te verlenen aan Artamuse om muziekonderwijs te verzorgen in S-G.
De gemeente bouwt de subsidie aan Artamuse in drie jaar af. Dat levert uiteindelijk in 2022 een
miljoen euro op. Het stadsbestuur stelt per 1 september 2020 een ‘makelaar’ aan die de vraag naar
muzieklessen moet koppelen aan docenten (zzp-ers). Kinderen, scholen en muziekverenigingen
kunnen een beroep doen op lesgeldsubsidie. Het onderzoek zal zich richten op de inhoudelijke en
financiële gevolgen van dit besluit. Vragen als: hoe ziet het nieuwe beleid eruit, wat zijn de gevolgen
voor het gebruik en de gebruikerstevredenheid, wat zijn de inhoudelijke en de financiële gevolgen?
Er zal tevens bekeken worden of deze wijziging nog gevolgen heeft voor de samenwerking in de
regio rondom de centrum-gemeente S-G. Als startdatum voor dit onderzoek wordt gekozen voor het
1e kwartaal 2023 omdat er dan zicht is op de gevolgen van de nieuwe werkwijze.
zesde onderzoek: accommodatiebeleid.
Start 3e kwartaal 2023.
De gemeente S-G heeft een groot aantal accommodaties in bezit en is verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud daarvan. Naast diverse gebouwen voor de eigen ambtelijke en bestuurlijke
huisvesting gaat het om accommodaties die nodig zijn om de maatschappelijke doelstellingen te
realiseren, zoals gemeenschapshuizen en sportvoorzieningen. Het onderzoek zal zich richten op
deze maatschappelijke accommodaties: hoe ziet het accommodatiebeleid eruit, wat betekent dit
voor de uitvoering in de praktijk en hoe verhoudt zich dit tot andere beleidsvelden, bijvoorbeeld het
stimuleren van burgerparticipatie. Ook zal ingezoomd worden op aspecten als beheer en
onderhoud, leegstand en het afstoten van accommodaties. Dit onderzoek is naar achteren
geschoven omdat de raad sinds juli 2020 met inachtneming van de kaderstelling uit Toekomstvisie
en Aanscherping een toekomstbestendig accommodatiebeleid vormgeeft dat voorziet in het
beperken van het aantal accommodaties en het verminderen van de daarmee gepaard gaande
accommodatie-subsidie.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen op 23
november 2020.
De voorzitter,
Drs. Paul Rademacher

De secretaris,
mr. D.M.G. Steens
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