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Gemeente Rotterdam 
Gemeenteraad 
d.t.k.v. de griffie 
Coolsingel 40 
3011 AD  ROTTERDAM 
 
 

Geachte raadsleden, 
 
Hierbij doe ik u het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer Rotterdam voor 2020 
toekomen. Dit programma is tot stand gekomen aan de hand van input van de 
verschillende fracties, de uitslag van de zogeheten stemkastsessie met een 
vertegenwoordiging van de raad en inbreng vanuit het bureau van de rekenkamer. 
Voor het eerst heeft de rekenkamer ook burgers van Rotterdam rechtstreeks om 
suggesties voor onderwerpen gevraagd. De antwoorden van het betreffende 
burgerpanel zijn eveneens betrokken bij de keuze voor de onderwerpen. 
In 2020 worden zes nieuwe onderwerpen geprogrammeerd, waarvan verschillende 
een overloop naar volgend jaar zullen hebben. Twee onderwerpen uit het 
programma 2019 zijn doorgeschoven naar 2020. Verder zullen in 2020 zes 
onderzoeken die in 2019 zijn gestart, worden afgerond. 
 
nieuwe onderwerpen 
 
ondermijnende criminaliteit 
In het voorjaar van 2020 zal de rekenkamer een onderzoek naar de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit starten. Zij zal zich daarbij richten op de rol van de 
gemeente in deze aanpak, zoals de maatregelen die zij neemt en de samenwerking 
met andere partners. Tevens wordt beoogd zicht te krijgen op de resultaten van de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit en de bijdrage van de gemeente hieraan. 
Het onderzoek zal rond de jaarwisseling zijn afgerond. 
 
welzijnsbeleid 
In 2021 wordt het welzijnswerk voor het jaar 2022 en verder opnieuw aanbesteed. De 
rekenkamer zal dit jaar onderzoeken wat de prestaties en resultaten zijn van het 
welzijnswerk, in hoeverre dit in overeenstemming is met de vigerende opdrachten 
en wat verklaringen zijn voor eventuele afwijkingen. De uitkomsten dienen onder 
meer te leiden tot aanbevelingen voor de nieuwe aanbestedingen. Met het oog 
daarop zal het onderzoek na de zomer van 2020 starten en in het voorjaar van 2021 
worden afgerond.  
 
 
 
 



 

 

prostitutiebeleid 
In het najaar 2020 start de rekenkamer een onderzoek naar het prostitutiebeleid van 
de gemeente. Beoordeeld zal worden in welke mate de gemeente zicht heeft op de 
(illegale) prostitutie in Rotterdam en erin slaagt uitwassen tegen te gaan. 
Voorafgaand aan de start van het onderzoek zal ten behoeve van de afbakening een 
nadere verkenning worden uitgevoerd. Er wordt naar gestreefd het onderzoek rond 
de zomer van 2021 te hebben afgerond. 
 
groene buitenruimte 
Opeenvolgende colleges hebben doelstellingen voor een groenere openbare ruimte. 
Ook burgers vinden een groene buitenruimte belangrijk, wat bleek uit het feit dat dit 
onderwerp hoog scoorde bij het hierboven genoemde burgerpanel. De rekenkamer 
gaat onderzoeken in hoeverre de ambities voor een groenere buitenruimte worden 
gerealiseerd en wat de oorzaken zijn voor eventueel achterblijvende resultaten. Het 
onderzoek zal in het najaar van 2020 starten en medio 2021 tot een publicatie leiden. 
 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
De gemeente Rotterdam is al enige jaren deelnemer aan de MRDH. Naast activiteiten 
op het gebied van verkeer en vervoer, heeft deze gemeenschappelijke regeling ook 
een taak op het gebied van regionale economische ontwikkeling. In het onderzoek 
zal de rekenkamer zich vooralsnog richten op hoe aan deze verantwoordelijkheid 
vorm wordt gegeven, welke resultaten daarmee worden geboekt voor met name 
Rotterdam en op welke wijze de raad van Rotterdam daarover wordt geïnformeerd. 
Voor het onderzoek wordt afstemming gezocht met de Rekenkamer Den Haag, wat 
nog van invloed kan zijn voor de richting van het onderzoek. Tevens bepaalt dit het 
startmoment en afronding van het onderzoek. 
 
geheimhouding (G4-onderzoek) 
De Rekenkamer Rotterdam zal samen met de Rekenkamer Metropool Amsterdam, de 
Rekenkamer Den Haag en de Rekenkamer Utrecht op basis van casussen uit eerdere 
rekenkameronderzoeken een analyse uitvoeren naar de wijze waarop de 
gemeentebesturen zijn omgegaan met geheimhouding. Eind 2020 zal hierover een 
(gezamenlijke) brief worden gepubliceerd, die tevens naar de Tweede Kamer zal 
worden verzonden. 
 
doorgeschoven vanuit 2019 
woonvisie 
De Woonvisie Rotterdam dateert uit 2016 en zet in op het accommoderen van een 
toenemende woningvraag naar middeldure en dure woningen. De huidige coalitie 
heeft de koers van de visie iets bijgesteld middels een addendum: de sloopopgave is 
minder groot en de totale woningvoorraad moet in de periode tot 2030 nog sterker 
groeien dan oorspronkelijk beoogd. Voor dit plan is de gemeente echter sterk 
afhankelijk van onder meer corporaties, bouwers en investeerders, en - zoals 
recentelijk extra duidelijk werd - van landelijke bouwregelgeving. De rekenkamer zal 
voor de zomer van 2020 een onderzoek starten naar de samenwerking tussen 
betrokken partijen en de resultaten ten aanzien van de woningvoorraad en -
productie. Ook zal gekeken worden naar de voortgang ten aanzien van de pijler 
wonen in het NPRZ. Publicatie van de uitkomsten is voorzien rond de jaarwisseling.  
 
(eenzame) ouderen 
In het programma 2019 is aangegeven dat de rekenkamer eind 2019 een onderzoek 
zou starten naar het beleid inzake eenzaamheid onder ouderen. De nadere scope en 
planning was afhankelijk van een toen nog te verschijnen uitvoeringsagenda. 



 

 

Inmiddels is deze er, maar het uitvoeringsprogramma ‘Rotterdam ouder en wijzer’ 
heeft een bredere insteek dan alleen de bestrijding van eenzaamheid. Omdat de 
uitvoering van het programma net is gestart, zal het onderzoek een sterk ex ante 
karakter hebben. In het onderzoek zal worden gekeken of de (voorgenomen) 
maatregelen in het programma aansluiten bij de woon- en ondersteuningsbehoeften 
van ouderen op de lange termijn. Eenzaamheid is daar onderdeel van. De 
onderzoeksopzet zal in februari gereed zijn; publicatie is voorzien voor in het najaar. 
 
lopende onderzoeken 
Verder zijn in het programma 2019 onderzoeken opgenomen waarvan de rapporten 
in 2020 zullen worden gepubliceerd. De desbetreffende onderzoeksopzetten zijn u 
reeds toegezonden en ook te  raadplegen op www.rekenkamer.rotterdam.nl. Het gaat 
om de volgende onderzoeken: 

• Social Return on Investment: het rapport van dit onderzoek naar de mate 
waarin de gemeente haar SROI-doelstellingen haalt, zal in februari 2020 aan 
de raad worden aangeboden. 

• publieksbereik culturele instellingen: dit onderzoek heeft als hoofdvraag in 
hoeverre de gemeente erin slaagt het publieksbereik van culturele 
instellingen te vergroten. Naar verwachting wordt dit onderzoek in april 2020 
gepubliceerd. 

• onderwijshuisvesting: dit onderzoek naar de vraag in hoeverre de gemeente 
erin slaagt zorg te dragen voor nieuwbouw en renovatie van scholen, zal naar 
verwachting in mei 2020 zijn afgerond. 

• burgerinitiatieven: in dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de gemeente 
met burgerinitiatieven omgaat, welke publieke waarde de initiatieven hebben 
en wat de impact van de gemeente daarop is. Publicatie is voorzien in juni 
2020, tegelijkertijd met een onderzoek van de Gemeentelijk Ombudsman naar 
burgerinitiatieven. 

• meetbare doelen: zoals gebruikelijk zal de rekenkamer met een brief komen 
over de 14 meetbare doelen van het college. In het voorjaar zal de 
rekenkamer de juistheid van de gerapporteerde tussentijdse mijlpalen 
beoordelen. 

• Feyenoord City: in het onderzoek naar Feyenoord City wordt gekeken naar 
het publiek belang van de beoogde deelname in het eigen vermogen van het 
nieuwe stadion, de erfpachtconstructie op de door de gemeente aan te kopen 
gronden onder het nieuwe stadion, de risicobeheersing en de 
informatievoorziening aan de raad. Onderdeel van het onderzoek is een 
beoordeling van het definitieve investeringsmemorandum. Bij de start van 
het onderzoek was de verwachting dat deze in februari 2020 zou verschijnen. 
Eind december is vertraging gemeld door Stadion Feyenoord en de Stichting 
gebiedsontwikkeling aan de Maas van het moment van beoogde oplevering 
van het nieuwe stadion. Ook het investeringsmemorandum zal later 
verschijnen. Het is nog niet precies bekend wanneer dit zal zijn. Dit betekent 
dat een deel van de onderzoeksvragen niet volgens de oorspronkelijk 
planning beantwoord kan worden. De onderzoeksrapportage wordt in tweeën 
gesplitst. Er wordt een afzonderlijke rapportage opgesteld over het publiek 
belang en de inrichting van de governance die in het voorjaar zal verschijnen. 
De oplevering van de integrale eindrapportage van de rekenkamer is 
afhankelijk van het moment van verschijnen van het definitieve 
investeringsmemorandum. 
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tot slot 
Tijdens de stemkastsessie in december had een grote vertegenwoordiging van de 
raad een voorkeur voor een onderzoek naar het NPRZ. De rekenkamer heeft al eerder 
onderzoek gedaan naar de voortgang van het NPRZ (‘Zorg om Zuid’, april 2016) en 
onderschrijft - gelet op het langetermijnkarakter van het programma - de 
wenselijkheid van een nieuw onderzoek. Het huidige uitvoeringsprogramma is 
echter in 2019 van start gegaan. Gelet op de looptijd tot en met 2022 is een onderzoek 
in 2021 meer opportuun. De rekenkamer heeft het voornemen het onderwerp NPRZ 
begin dat jaar te programmeren. Overigens zal het NPRZ dan wel de specifieke 
problematiek op Zuid al wel in andere onderzoeken aan de orde komen, maar dan op 
specifieke onderdelen. Voorbeelden zijn het onderzoek SROI en de woonvisie (de 
pijler wonen). 

 
Verder heeft de rekenkamer het voornemen om in het najaar een verkenning te 
doen naar het gebruik van algoritmes door de gemeente, in het bijzonder de ethiek 
daarvan. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het Erasmus Centre for Data 
Analytics van de Erasmus Universiteit. 

 
Ten slotte wil ik u erop attenderen dat de Rekenkamer Barendrecht, voor wie de 
onderzoeken door het bureau van de Rekenkamer Rotterdam worden uitgevoerd, 
momenteel een onderzoek verricht naar het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Dit 
richt zich op de vraag of de gemeente Barendrecht evenredig deelt in de kosten en 
opbrengsten. Dit onderzoek, dat in april 2020 zal zijn afgerond, is voor u wellicht 
interessant, omdat de gemeente Rotterdam ook aan de betreffende 
gemeenschappelijk regeling deelneemt. 

 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Drs. P. Hofstra RO CIA 
Directeur 
 
 

 

 
 


