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Onderwerp: aankondiging NVRR Doe Mee onderzoek  

  
 

Geachte leden van de Raad, 

 

Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies 

(NVRR) hebben we informatie ontvangen over het Doe Mee Onderzoek dat dit jaar uit-

gevoerd wordt. We hebben als rekenkamercommissie besloten om mee te doen aan dit 

onderzoek en willen u graag hierover informeren.  

 

In 2020 gaat het ‘Doe mee’ onderzoek over Meldingen Openbare Ruimte. Dit zijn be-

richten van inwoners of organisaties aan de gemeente over zaken die niet in orde zijn 

in de openbare ruimte. Gemeenten ontvangen jaarlijks zo’n drie miljoen meldingen die 

te maken hebben met onderhoud, groenvoorziening, stadsreiniging, handhaving en po-

litie. Een aantal gemeenten publiceert al open data afkomstig uit de meldingen en som-

mige gemeenten hebben op basis daarvan ook al innovatieve toepassingen ontwikkeld. 

Niet voor alle gemeenten en andere lagere overheden geldt echter dat er een eenduidig 

beeld bestaat over hoe wordt omgegaan met de afhandeling van meldingen. 

 

Het onderzoek richt zich op de doeltreffendheid van het beleid van lagere overheden 

op het gebied van de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte. Hierbij gaat het 

zowel om het in kaart brengen van de beleidsmatige en organisatorische inrichting van 

de afhandeling van meldingen als om de resultaten van het gevolgde beleid. Tevens 

zal er in kaart worden gebracht hoe de raad over deze resultaten wordt geïnformeerd. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau PBLQ. Deelname aan het onderzoek 

is kosteloos. De kosten voor de rekenkamercommissie zijn eveneens beperkt en be-

staan uit analysewerkzaamheden. Wat betreft de planning is het onderzoek gestart en 

duurt het de hele zomervakantie om de informatie op te halen en te analyseren. Vanaf 

de maand augustus worden verificatiegesprekken gepland. Vervolgens is het de be-

doeling om in de maand september – oktober te beschikken over de resultaten van het 

onderzoek.  

 

 

 

 

 



Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen, 

 

                      

mr. B. Acer    dr. J.J.M. Coppens 

Secretaris    Voorzitter 


