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Verkenningen rekenkamer coronacrisis

Geachte leden van de gemeenteraad,
De rekenkamer volgt actuele ontwikkelingen in de samenleving en het stadsbestuur en doet daar, wanneer
nodig, onderzoek naar. De coronacrisis heeft grote financiële en maatschappelijke gevolgen voor Den Haag.
Daarmee is deze crisis aanleiding voor de rekenkamer alert te zijn op mogelijke onderzoeksonderwerpen. We
doen dat door de coronacrisis als mogelijk thema voor onderzoek structureel te volgen. Wanneer daartoe
aanleiding is, kan hieruit onderzoek volgen naar specifieke aspecten van het gevoerde bestuur tijdens of naar
aanleiding van de crisis. De afgelopen maanden hebben wij in dit kader twee verkenningen gedaan naar de
transparantie en kwaliteit van het gemeentebestuur tijdens de crisis. De eerste verkenning betreft de mate
waarin het college de gemeenteraad in de maanden april, mei en juni heeft geïnformeerd over de aanpak van
de coronacrisis. De tweede verkenning richtte zich op de vraag in hoeverre de gemeenteraad, naast de urgente
problematiek met betrekking tot de coronacrisis, in deze eerste maanden ook aandacht bleef houden voor
andere onderwerpen. Met deze brief willen we de gemeenteraad informeren over onze constateringen bij
deze verkenningen.
Informatievoorziening aan de raad tijdens de coronacrisis
Als eerste hebben we onderzocht in hoeverre het college transparantie heeft betracht over zijn handelen
tijdens de crisis en daarmee de controlerende taak van de gemeenteraad heeft gefaciliteerd. Daarvoor hebben
we bestuurlijke documenten over de stand van zaken van de gevolgen van de coronacrisis in de periode maart
tot en met juni 2020 geanalyseerd.
Het college heeft, sinds het begin van de coronacrisis, de raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
rondom de crisis. Zo heeft het college op 20 maart 2020 al de eerste ‘stand van zaken maatregelen in aanpak
coronacrisis’ aan de raad gestuurd.1 De ‘2e stand van zaken maatregelen in aanpak gevolgen coronacrisis’
volgde kort daarna op 3 april 2020, waarin het college ook aangaf de raad tweewekelijks schriftelijk te gaan
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informeren.2 Naast deze tweewekelijkse updates, heeft de raad begin juni 2020 de ‘Voorjaarsnota 2020 en de
financiële en maatschappelijke impactanalyses’ ontvangen, waarin het college het financiële en
maatschappelijke beeld voor 2020 en komende jaren als gevolg van de coronacrisis schetste. 3 Daarnaast heeft
het college op 7 juli 2020 in een raadsmededeling aangegeven dat het circa € 80 mln. heeft gereserveerd als
financiële buffer om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. 4
Raadsvragen in de afgelopen 10 jaar en tijdens de coronacrisis
Voor een beoordeling van de aandacht van de gemeenteraad voor andere onderwerpen dan de coronacrisis,
hebben we een analyse gemaakt van de schriftelijke vragen die in de eerste maanden van de crisis, maart, april
en mei 2020, zijn gesteld. We hebben de onderwerpen van deze schriftelijke vragen vervolgens vergeleken
met de vragen die in de afgelopen 10 jaar in dezelfde maanden zijn gesteld. 5 We zijn nagegaan of de
gemeenteraad in afwijking van voorgaande jaren nu minder vragen heeft gesteld over onderwerpen die in
eerdere jaren wel (structureel) aandacht hebben gehad. Uit deze analyse komt naar voren dat er geen sprake
is van een vast patroon van onderwerpen in schriftelijke vragen in de betreffende maanden over de afgelopen
10 jaar en dat er ook in de periode van de coronacrisis over een veelheid van verschillende onderwerpen
vragen zijn gesteld.
Beide verkenningen geven op dit moment geen aanleiding tot nader onderzoek naar de twee beschreven
aspecten. Zoals aangegeven blijven we de ontwikkelingen voor de gemeente Den Haag rond de coronacrisis
volgen. Wij zullen de gemeenteraad informeren wanneer wij aanleiding zien voor een concreet onderzoek.
Met vriendelijke groet,

H.A. (Manus) Twisk
voorzitter
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Voor de analyse van schriftelijke vragen hebben we alle vragen uit de afgelopen 10 jaar die in de maanden maart, april en mei zijn
gesteld, geanalyseerd met software voor kwantitatieve data-analyse (R).
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