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1� inleiding 

1-1� aanleiding 

Sinds 2002 is veiligheid in de gem eente topprioriteit.� Hierbij is er speciale aandacht 

voor veiligheid in de w ijken. In het collegeprogram m a van 2002 beschrijven B en W 

dat zij in 2005 geen onveilige w ijken m eer w illen hebben. In 2006 geven B en W aan 

dat zij de am bitie hebben dat er in 2010 zow el geen onveilige als probleem w ijken in 

Rotterdam  m eer zijn. Deze am bitie is gekoppeld aan de veiligheidsindex, een 

m eetinstrum ent van de gem eente, dat zow el objectieve als su bjectieve gegevens m et 

betrekking tot veiligheid m eet.  

 

N aast diverse m aatregelen binnen de w ijkveiligheidsaanpak, zoals de verbetering van 

de effectiviteit van toezicht, interventie en handhaving, een grootschalige 

herstructureringsoperatie en het stim uleren van de eigen verantw oordelijkheid van 

ondernem ers, is er een belangrijke rol w eggelegd voor de stadsm ariniers. De functie 

stadsm arinier is in 2002 door B en W ontw ikkeld. Stadsm ariniers zijn hoge 

am btenaren die door de centrale stad ingezet w orden om  in een bepaald gebied of op  

een bepaald them a de veiligheid te verbeteren en de verloedering tegen te gaan.� O p  

24 novem ber 2009 hebben B en W aangegeven dat de stadsm arinier een perm anent 

hulpm iddel is om  com plexe en grootstedelijke veiligheidsproblem en snel en adequaat 

aan te pakken.� Hierbij zijn tw ee typen stadsm arinier te onderscheiden: (1) de 

gebiedsstadsm arinier, w aarvan het w erkterrein bepaald w ordt door een bepaalde 

geografische ru im te, zoals de Dordtselaan, en (2) de them astadsm arinier die zich 

bezighoudt m et een bepaald type probleem , zoals jeugdcrim inaliteit. 

 

A ls m en het heeft over de stadsm arinier kan m en een concreet persoon bedoelen, 

m aar het is in feite een beleidsinstrum ent. Het heeft nam elijk bepaalde niet 

persoonsgebonden kenm erken. K enm erkend is bijvoorbeeld het kunnen toepassen 

van onorthodoxe m aatregelen en de korte lijnen tu ssen de stadsm arinier en B en W.  

 

De stadsm arinier is regelm atig onderw erp  van debat. O p  gezette tijden zijn in de 

gem eenteraad vragen gesteld over de effectiviteit van de stadsm ariniers.� Hierbij is 

onder andere aan de orde gekom en dat ondanks de kom st van de stadsm arinier de 

problem en zouden zijn gebleven. Daarnaast w ordt aangegeven dat het instrum ent 

stadsm arinier bepaalde kenm erken heeft, nam elijk dat zij doeners zijn en slagkracht 

hebben, m aar dat hiervan in de praktijk w einig te zien is. De stadsm ariniers zouden 

onzichtbaar zijn en zelf “instituutjes” zijn gew orden.  

 

Hoew el de stadsm arinier bedoeld w as als tijdelijk instrum ent, hebben B en W in 2009 

laten w eten dat het de bedoeling is om  dit instrum ent ook in de toekom st te blijven 
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4 onderzoeksopzet de effectiviteit van stadsmariniers 

inzetten.� In het nieuw e vijfjarenactieprogram m a ‘Veiligheid Rotterdam ’ is te lezen 

dat de stadsm ariniers ook tussen 2010 en 2014 gericht en specifiek zu llen w orden 

ingezet op  die plaatsen w aar sprake is van een bovenm aatse opgave op  het terrein van 

veiligheid.  

 

De stadsm arinier heeft recentelijk onderdeel u itgem aakt van tw ee studies. In het 

onderzoek van T ops e.a. u it 2009 geven de auteurs aan dat de stadsm ariniers 

su ccessen hebben geboekt en dat zij onm isbaar en noodzakelijk zijn. Z ij baseren zich 

in het onderzoek op  de scores op  de veiligheidsindex en de brede steunbetuiging van 

betrokkenen bij het veiligheidsbeleid.� Deze steunbetuigingen geven evenw el m et 

nam e een indruk van het functioneren van de stadm arinier. Daarnaast kan aan de 

hand van de scores van de veiligheidsindex w el de veiligheid in de w ijken gem eten 

w orden, m aar is deze index als zodanig m inder geschikt om  vast te stellen door w elke 

m aatregel, instrum ent of externe factor de veiligheid is toe- of afgenom en. C oncreet: 

het oorzakelijk verband tu ssen de inzet van de stadsm ariniers en een hogere score op  

w ijkveiligheidindex is niet zonder m eer te leggen. 

 

O ok A udit Services Rotterdam  (A SR ) heeft in 2008 in een evaluatie van de 

hotspotaanpak onderzoek gedaan naar de stadsm ariniers. Betrokkenen bij de hotspots 

geven aan dat enkele gem eentelijke am bities w aar de stadsm arinier bij betrokken 

w as, niet gehaald zijn.�  

 

Beide rapporten gaan niet nader in op  de effectiviteit van het instrum ent 

stadsm arinier als zodanig.  G elet op  het feit dat B en W het instrum ent stadsm arinier 

w illen blijven inzetten en gelet op  de discussie over de effectiviteit van dit instrum ent, 

start de rekenkam er een onderzoek naar de effectiviteit van het instrum ent 

stadsm arinier.  

1-2� leesw ijzer opzet 

Het volgende hoofdstuk bevat achtergrondinform atie over de stadsm arinier: de 

problem en w aarm ee hij of zij zich bezighoudt, de kenm erken van een stadsm arinier 

en zijn of haar plaats in de gem eentelijke organisatie. Vervolgens w ordt het doel en de 

vraagstelling van het onderzoek gegeven, w aarna de aanpak kort w ordt geschetst. T en 

slotte w ordt beschreven hoe het onderzoek w ordt georganiseerd.   
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5 onderzoeksopzet de effectiviteit van stadsmariniers 

 

2� stadsmarinier 

2-1� inleiding 

In dit onderzoek staat de stadsm arinier als instrum ent centraal. In dit hoofdstuk volgt 

een beschrijving van de kenm erken van het instrum ent, zoals dit in verschillende 

docum enten, zoals collegeprogram m a’s en veiligheidsplannen, beschreven staat. In 

decem ber 2009, hebben B en W een brief aan de raad gestuurd w aarin zij u iteenzetten 

op  w elke m anier zij het instrum ent in de toekom st w illen inzetten. In de volgende 

paragraaf w ordt aan de hand van deze inform atie en eerdere beleidsstukken u itgelegd 

voor w elk type problem en het instrum ent stadsm arinier gecreëerd is, daarna volgen 

de kenm erken van het instrum ent en de plaats binnen de gem eentelijke organisatie.  

2-2� problemen  

Wat precies het type problem en is w aar de stadsm arinier zich op  richt, is in 

verschillende gem eentelijke docum enten om schreven. Figuur 2-1 geeft de typen 

problem en w eer. 
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Figuur 2-1 laat zien dat de stadsm arinier zich bezighoudt m et hardnekkige problem en 

die vragen om  een m u ltidisciplinaire aanpak.� R ecentelijk hebben B en W een 

onderscheid gem aakt in: (1) acu te veiligheidsproblem en, (2) structurele en com plexe 

veiligheidsproblem en en (3) m ogelijke veiligheidsproblem en bij evenem enten.	 Van 

deze drie typen problem en w erden de eerste tw ee al eerder expliciet verm eld in 

beleidsdocum enten.�
 

 

De eerste groep  problem en zijn de m eest in het oog springende problem en. Dit zijn de 

problem en w aar door een snelle, korte actie resultaat geboekt kan w orden. 
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6 onderzoeksopzet de effectiviteit van stadsmariniers 

Voorbeelden zijn ernstige w oonoverlast, problem en op  een bepaalde tram lijn of een 

overvallengolf op  w inkeliers. De structurele en com plexe veiligheidsproblem en in 

w ijken zijn problem en w aar een langdurige aanpak voor nodig is (zoals een lage score 

op  de w ijkveiligheidsindex). De problem en rond evenem enten en gebeurtenissen 

(zoals hooliganism e) zijn problem en die tot nu  toe incidenteel zijn aangepakt en niet 

expliciet tot het takenpakket van de stadsm arinier gerekend w erden. B en W zijn 

voornem ens om  de preventieve inzet op  dit type problem en stelselm atiger aan te 

pakken.�� 

2-3� rollen en kenmerken 

De stadsm arinier w ordt op  tw ee m anieren beschreven. Enerzijds benoem t de 

gem eente in docum enten de rol die de stadsm arinier inneem t, anderzijds w ordt van 

de stadsm arinier verw acht dat hij of zij bepaalde kenm erken inzet om  deze rollen u it 

te voeren. Dit is in figuur 2-2 schem atisch w eergegeven.��  

 

Z oals figuur 2-2 laat zien dient een stadsm arinier drie rollen te vervullen. In hun brief 

aan de raad van 24 novem ber 2009 schrijven B en W dat de stadsm arinier ‘(1) een 

“snelle interventiekracht is bij acute veiligheidsproblem en in een bepaalde w ijk of op  

een bepaald concreet en actueel veiligheidsthem a zoals w oonoverlast, (2) een 

“herstelkracht” is bij structurele en com plexe veiligheidsproblem en in de w ijk door 

bijvoorbeeld partijen te verbinden en (3) een “preventieve interventiekracht” is bij 

evenem enten en gebeurtenissen w aarbij m ogelijke veiligheids- of openbare orde 

problem en verw acht kunnen w orden zoals bij de jaarw isseling.’�De stadsm ariniers 

hebben kenm erken die zij kunnen inzetten bij het invullen van deze rollen. O p  de 

w ebsite van de directie Veiligheid w orden deze sam engevat als ‘breekijzer, sm eerolie 

en trekker tegelijk.’�� 
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7 onderzoeksopzet de effectiviteit van stadsmariniers 

 

De term  breekijzer verw ijst naar de m ogelijkheid om  doorbraken te forceren.�� De 

term  sm eerolie verw ijst naar het w egnem en van knelpunten in de sam enw erking. De 

problem en w aarm ee stadsm ariniers zich bezighouden vereisen een integrale aanpak. 

Stadsm ariniers m oeten ervoor zorgen dat alle betrokken diensten, politie, ju stitie en 

andere instanties optim aal sam enw erken bij het aanpakken van de onveiligheid. 

Waar nodig signaleren zij knelpunten in de sam enw erking.�� Z ij zijn daarbij 

tegelijkertijd verbindingsofficieren tu ssen B en W en de w ijken.�� T ot slot kunnen de 

stadsm ariniers als trekker de veiligheidsaanpak aanjagen en vernieuw en.�� 

 

De term en breekijzer, sm eerolie en trekker verw ijzen naar de speciale kenm erken van 

het instrum ent stadsm arinier. Dit w orden in de beleidsdocum enten de 

su ccesvoorw aarden genoem d. Volgens het vijfjarenactieprogram m a 2006-2010 gaat 

het om  de volgende kenm erken van de stadsm arinier: 

�� hij past onorthodoxe m aatregelen toe;  

�� hij beschikt over extra m iddelen om  acute problem en aan te pakken;  

�� hij heeft een verbindingsofficierpositie die gekenm erkt is door enerzijds zijn positie 

dichtbij de deelgem eente en de nadruk die hij legt op  u itvoering en anderzijds zijn 

korte lijnen naar het stadsbestuur door de directe toegang tot B en W; 

�� het m andaat om  zich op  de volle breedte van de gem eentelijke organisatie te m ogen 

m anifesteren. 

2-4� verantw oording en organisatie  

A l eerder is opgem erkt dat de stadsm arinier door de directe toegang tot B en W korte 

lijnen naar het stadsbestuur heeft. Deze paragraaf gaat nader in op  de concrete 

inbedding van de stadsm arinier in de gem eentelijke organisatie. In figuur 2-3 w orden 

de verantw oordingsrelaties tu ssen de stadsm arinier en de bestuurlijke organisatie 

w eergegeven. 
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Bij de introductie van de stadsm arinier is besloten dat de stadsm arinier achteraf 

verantw oording aflegt.�� Er is niet gekozen voor het vooraf vastleggen van 

verantw oordelijkheden en bevoegdheden, om dat dat, gezien de com plexiteit van de 

vraagstukken op  het gebied van veiligheid, het handelen van de stadsm ariniers zou  

kunnen beperken.�	 De stadsm ariniers leggen rekenschap  en verantw oording van 

handelen en resultaat af aan B en W. De bu rgem eester is binnen B en W bestuurlijk 

verantw oordelijk voor de stadsm ariniers. O ver hun dagelijkse praktijk 

w erkzaam heden leggen de stadsm ariniers am btelijk verantw oording af aan de directie 

Veiligheid en de Stuurgroep  Veilig.  

 

De Stu urgroep  Veilig bestaat u it de bu rgem eester, hoofdofficier van ju stitie, korpschef, 

Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en M aatschappelijke O pvang, Wethouder Jeu gd 

en O nderw ijs en de directeur Veiligheid. O verige leden van B en W hebben een open 

u itnodiging op  de m om enten dat onderw erpen u it hun portefeuille door de stu urgroep  

besproken w orden. Deze stuurgroep  is form eel het voorportaal van B en W en leidt de 

Vijfjarenactieprogram m a’s Veilig Rotterdam .  

 

Stadsm ariniers opereren los van deelgem eenten en diensten. Z ij zijn am btelijk 

geplaatst bij de directie Veiligheid van de Bestuursdienst, onder de directeur 

Veiligheid. De directie Veiligheid is 1 ju li 2006 ontstaan na het sam engaan van het 

Program m abureau  Veilig (PbV) en de afdeling O penbare O rde en Veiligheid (O O V) van 

de Bestuursdienst. 

 

De deelgem eenten zijn verantw oordelijk voor en hebben de regie over de 

w ijkveiligheidsaanpak. Z ij stellen hiervoor w ijkactieprogram m a’s op  en m aken voor 

het bereiken van hun doelen prestatieafspraken m et diensten en andere partijen. In 

overleg tu ssen de deelgem eenten en de gem eente w ordt bezien w elke vraagstukken 
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9 onderzoeksopzet de effectiviteit van stadsmariniers 

de inzet van een stadsm arinier rechtvaardigen, m aar het besluit over de inzet w ordt 

genom en door de Stu urgroep  Veilig. Dit gebeurt op  basis van w ijkanalyses en 

eventuele aanvullende inform atie.�
 U iteindelijk kan de stadsm arinier door B en W 

ingezet w orden op  alle onderw erpen die een relatie hebben m et veiligheid.�� 

 

Stadsm ariniers w orden in onveilige w ijken ingezet. Z ij kunnen ook de regie krijgen bij 

de hotspotaanpak. Dit is een aanpak ‘gericht op  bestrijding van overlast, crim inaliteit 

en verloedering, fysieke investeringen en m aatregelen om  de sociale cohesie te 

versterken.’ A ls een gebied als hotspot w ordt benoem d, kom t dat gebied onder het 

gezag en de invloed van B en W. Daarbij is de sam enw erking tu ssen de stadsm arinier 

en de deelgem eente belangrijk. De stadsm arinier dient nauw  sam en te w erken m et de 

deelraadvoorzitter. Deze sam enw erking is niet form eel vastgelegd in 

verantw oordingsstructuren.�� 

 

Bij het vervullen van hun taak m oeten de stadsm ariniers niet alleen m et de hierboven 

genoem de partners sam enw erken. O ok m et  onder andere de politie, het O penbaar 

M inisterie (O M ), bew oners en ondernem ers in een w ijk m oeten zij dat.��  

�

3� afbakening 

3-1� selectie van problemen 

De effectiviteit van de stadsm arinier is in beleidsstukken gerelateerd aan de 

veiligheidsindex. Deze veiligheidsindex geeft aan hoe veilig een bepaalde w ijk is en 

hoe veilig m ensen zich in een bepaalde w ijk voelen. B en W hebben m eerdere 

program m a’s m et een diversiteit aan instrum enten ingezet om  de score op  de 

veiligheidsindex te verhogen. Een van de instrum enten is de stadsm arinier. G ezien de 

hoeveelheid aan program m a’s en instrum enten w aaruit het veiligheidsbeleid bestaat, 

kan een hoge of een lage score op  de veiligheidsindex niet alleen toegerekend w orden 

aan de stadsm arinier. O ok exogene factoren (bijvoorbeeld econom ische factoren) 

kunnen de score beïnvloeden. O m dat de stadsm arinier over het algem een in verband 

w ordt gebracht m et de veiligheidsindex en deze veiligheidsindex sterk gerelateerd is 

aan acute veiligheidsproblem en in een bepaalde w ijk, is er voor gekozen om  het 

onderzoek te richten op  de problem en in de w ijken die door de stadsm ariniers 

aangepakt w orden.  

 

In paragraaf 2-2 zijn de verschillende typen problem en beschreven, die door de 

stadsm arinier w orden aangepakt. Het onderzoek zal zich niet op  alle drie de typen 

problem en richten. In figuur 3-1 w ordt m et arcering aangegeven op  w elk type 

probleem  het onderzoek zicht richt.   
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De structurele en com plexe veiligheidsproblem en in w ijken zijn problem en w aar een 

langdurige aanpak voor nodig is. Vanw ege de com plexiteit van dit type problem en en 

de langdurige aanpak is het effect van de inzet van een van de instrum enten, de 

stadsm arinier, m oeilijk m eetbaar. O m  deze reden is er voor gekozen om  dit onderzoek 

niet toe te spitsen op  dit type probleem . 

 

Zoals eerder verm eld, zijn de problem en rond evenem enten en gebeurtenissen tot nu  

toe incidenteel aangepakt. O m  deze reden richt dit onderzoek zich ook niet op  dit type 

probleem . 

 

Dit onderzoek richt zich w él op  acute veiligheidsproblem en die om  snelle actie vragen. 

Deze problem en zijn voor de bu rger het m eest in het oog springend. O m dat het 

problem en betreffen die een relatief korte aanpak vergen, is het m ogelijk om  de 

probleem aanpak in zijn geheel te bestuderen: vanaf het signaleren van het probleem  

tot en m et de eventuele oplossing. Door ons op  deze problem en te richten, kan de 

effectiviteit van de stadsm arinier in de onderzochte situaties w orden vastgesteld. We 

veronderstellen daarbij dat dit vervolgens positieve invloed heeft op  de w ijkveiligheid. 

Dat dit evenw el niet in de veiligheidscores te zien hoeft te zijn, heeft te m aken m et de 

vele andere factoren die deze score ook beïnvloeden.   

 

De stadsm ariniers bestaan vanaf 2002. In de loop  van de tijd zijn de doelen, w erkw ijze 

en organisatorische inbedding van het instrum ent gew ijzigd. De w erking van het 

instrum ent op  dit m om ent is het m eest relevant voor de huidige discussie. De 

geselecteerde cases zu llen recent aangepakte problem en zijn. Hierm ee w ordt bedoeld 

dat de problem en binnen de laatste tw ee jaar op  de agenda van de stadsm arinier 

geplaatst zijn.  

3-2� selectie stadsmariniers 

Zoals w ij in de inleiding aangaven zijn er tw ee typen stadsm ariniers: de 

gebiedsstadsm arinier en de them astadsm arinier. M om enteel zijn er zes 

gebiedsstadsm ariniers aangesteld. Er is één gebiedsstadsm arinier voor Delfshaven, 

M athenesserdijk en O ude N oorden, één voor de Dordtselaan, C entrum  en het C entraal 
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Station, één voor Bloem hof, Hillesluis en A frikaanderw ijk, één voor IJsselm onde, één 

voor Pendrecht, O ud-C harlois en T arw ew ijk en ten slotte één voor O ude Westen en 

C ool Z u id. De them astadsm ariniers zijn gespecialiseerd op  één specifiek 

veiligheidsthem a. Zo is er een stadsm arinier voor A ntillianen, een Ju stitiem arinier en 

een stadsm arinier Persoonsgerichte A anpak Jeu gd.  

 

O m dat het onderzoek u itgaat van specifieke problem en, is niet op  voorhand te zeggen 

w elke stadsm ariniers vooral in het onderzoek w orden betrokken. A angezien w e ons 

richten op  acute veiligheidsproblem en in een bepaalde w ijk, ligt het voor de hand dat 

de effectiviteit van m et nam e de gebiedsstadsm ariniers w ordt onderzocht. Het is 

evenw el m ogelijk dat ten aanzien van de onderzochte problem en ook 

them astadsm ariniers actief zijn en dat deze daarom  ook in het onderzoek w orden 

betrokken. 

 

4� doel- en vraagstelling 

4-1� doelstelling 

De rekenkam er w il duidelijkheid verschaffen over de effectiviteit van het instrum ent 

stadsm arinier. C oncreet beoogt de rekenkam er m et dit onderzoek:  

 

Inzicht te geven in en een oordeel over de effectiviteit van de stadsm arinier bij de aanpak van 

acute veiligheidsproblem en.  

4-1-1� vraagstelling 

De centrale onderzoeksvraag lu idt als volgt:  

 

W at is de effectiviteit van de stadsm ariniers bij de aanpak van acute veiligheidsproblem en? 

 

De centrale onderzoeksvraag is u itgew erkt in de volgende deelvragen. 

  

1.� Hoe heeft de stadsm arinier opgetreden bij de aanpak van acute 

veiligheidsproblem en? 

2.� Zijn tijdens en na het optreden van de stadsm arinier de desbetreffende acute 

veiligheidsproblem en afgenom en of opgelost? 

3.� Zo ja, zijn de acute veiligheidsproblem en dankzij het optreden van de 

stadsm arinier afgenom en of opgelost?  

 

Deze laatste vraag is van belang om dat dit onderzoek de effectiviteit van het 

instrum ent stadsm arinier beoogt te onderzoeken. Het gaat om  de vraag of de specifieke 

kenm erken van het instrum ent, zoals de korte lijnen naar het stadsbestuur en de 

vrijheid van de stadsm arinier om  te w erken zonder voorafgelegde 

verantw oordelijkheden en bevoegdheden er voor hebben gezorgd dat de stadsm arinier 

problem en op  kan lossen die door andere functionarissen in de bestaande organisatie 

niet opgelost kunnen w orden.  
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5� aanpak 

5-1� normen 

In het onderzoek zal de rekenkam er norm en hanteren ter beoordeling van de 

effectiviteit van het instrum ent. Wij zu llen ons hierbij in eerste instantie baseren op  

het beleid van de raad en B en W. A anvullend zu llen w ij norm en toepassen die 

voortvloeien u it professionele opvattingen en relevante norm en die de rekenkam er in 

eerdere onderzoeken heeft gehanteerd.  

 

Hieronder volgt per deelvraag een aantal norm en dat onder m eer gehanteerd w ordt. 

 

1. Hoe heeft de stadsm arinier opgetreden bij de aanpak van acute 

veiligheidsproblem en? 

�� Het optreden van de stadsm arinier is te reconstrueren. 

�� Voorafgaand aan het optreden zijn de aard, de oorzaken en de gevolgen van het 

probleem  voldoende duidelijk. 

�� Voorafgaand aan het optreden is voldoende duidelijk in w elke m ate en w anneer het 

probleem  m oet zijn opgelost. 

 

2. Z ijn tijdens en na het optreden van de stadsm arinier de desbetreffende acute 

veiligheidsproblem en afgenom en of opgelost? 

�� De aangepakte acute veiligheidsproblem en zijn aantoonbaar afgenom en of opgelost. 

�� De m ate w aarin de acute veiligheidsproblem en zijn afgenom en of opgelost is in lijn 

m et w at de gem eente voorafgaand aan de aanpak voor ogen stond. 

  

3. Zo ja, zijn de acute veiligheidsproblem en dankzij het optreden van de stadsm arinier 

afgenom en of opgelost?  

�� Het optreden van de stadsm arinier past logisch bij de aard, oorzaken en gevolgen 

van het acute veiligheidsprobleem . 

�� De stadsm arinier heeft bij de aanpak van het acute veiligheidsprobleem   

a. gebruik gem aakt van (niet u itputtend) 

�� onorthodoxe m aatregelen;  

�� extra m iddelen om  acute problem en aan te pakken;  

�� zijn of haar positie dichtbij de deelgem eente  

�� de korte lijnen naar het stadsbestuur door de directe toegang tot B en W; 

�� het m andaat om  zich op  de volle breedte van de gem eentelijke organisatie 

te m ogen m anifesteren, en/of: 

b. de nadruk gelegd op  de u itvoering. 

�� Het is niet aannem elijk dat een andere functionaris dan de stadsm arinier dan w el 

orgaan beslissend heeft bijgedragen aan de afnam e of oplossing van het acute 

veiligheidsprobleem . 

�� Er zijn geen plausibele m aatschappelijke exogene verklaringen voor de afnam e of 

oplossing van het acute veiligheidsprobleem . 

 

5-2� onderzoeksaanpak 

Voor het onderzoek w ordt allereerst een selectie van de te bestuderen problem en 

gem aakt. Hiertoe zal aan de stadsm ariniers w orden gevraagd een inventarisatie aan te 

leveren.  
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Verder zu llen verschillende docum enten geraadpleegd w orden. Hierbij valt te denken 

aan: 

�� relevante verslagen van (deel)raad, com m issies, college, deelgem eentebesturen, 

stadsm ariniersoverleg, stu urgroep  Veilig; 

�� Vijfjarenactieprogram m a’s veilig Rotterdam  2006-2010 en 2010-2014 �

�� w ijkanalyses;�

�� voortgangsrapportages;�

�� tevredenheidsenquêtes;�

�� de veiligheidsindex.�

 

N aast het docum entenonderzoek zu llen gesprekken m et betrokkenen bij de aanpak 

van de geselecteerde problem en w orden gevoerd. Het ligt in de verw achting dat 

w orden geïnterview d: 

�� directeur directie Veiligheid, Bestuursdienst; 

�� stadsm ariniers; 

�� m edew erkers en bestuurders van deelgem eenten; 

�� het verantw oordelijk collegelid, de bu rgem eester; 

�� overige betrokkenen bij onderzochte problem en. 

 

6� organisatie, planning en procedu re van h et onderzoek 

6-1� organisatie  

Het onderzoek zal w orden u itgevoerd door de volgende m edew erkers van de 

Rekenkam er Rotterdam : 

 

�� m evrouw  dr. Barbara Brink;  

�� m evrouw  dr. m r. ir. Evelien van R ij; 

�� de heer drs. K ees de Waijer;  

�� m evrouw  Wendy de Winter M Sc; 

�� de heer dr. Rolf Willem se (team leider). 

6-2� planning en procedu re 

De u itvoering van het onderzoek start begin 2010. De bevindingen en conclusies zu llen 

in een conceptonderzoeksrapport w orden vastgelegd. De rekenkam er stelt de directie 

Veiligheid in de gelegenheid hierop  te reageren. Hiertoe zal de conceptnota van 

bevindingen voor am btelijk w ederhoor w orden aangeboden aan directie Veiligheid.  

 

N a verw erking van de reacties stelt de rekenkam er een bestuurlijke nota op . Daarin 

presenteert de rekenkam er de voornaam ste conclusies van het onderzoek. O ok kan zij 

daarin aanbevelingen opnem en. De bestuurlijke nota zal, m et de nota van 

bevindingen als bijlage, voor w ederhoor aan B en W w orden voorgelegd. De reacties 

w orden, sam en m et het naw oord van de rekenkam er, in de definitieve bestuurlijke 

nota opgenom en. De bestuurlijke nota en de nota van bevindingen vorm en sam en het 

gehele onderzoeksrapport. Dit zal rond de zom er aan de raad w orden aangeboden.  


