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De rekenkamer
De rekenkamer is een
onafhankelijke commissie,
benoemd door de
gemeenteraad.
De rekenkamer onderzoekt of
het gemeentebestuur zijn
werk doelmatig (efficiënt),
doeltreffend (effectief) en
rechtmatig (volgens de
wet) doet.
De ondersteuning van de
rekenkamer ligt bij de
raadsgriffie.

Leden
De rekenkamer bestaat uit
drie externe leden:
Steven Dijk (voorzitter)
Christel Welling
Arend Kloosterman
Secretaris:
Erna Radstaak (griffie)

Contact
rekenkamer@doetinchem.nl
of tel. 0314 - 377 145
Op de website van
Doetinchem vindt u meer
informatie over de
rekenkamer.
Deze nieuwsbrief heeft als
doel het informeren van
raadsleden over het werk van
de rekenkamer.
Er verschijnen twee
nieuwsbrieven per jaar

Onderzoeksprogramma
Actualisatie rekenkamerrapport De raad op afstand
In 2019 heeft de rekenkamer, in eigen beheer, onderzocht op welke wijze de
gemeenteraad verbonden partijen kan aansturen en controleren.
De raad heeft in de vergadering van 16 juli een uitspraak gedaan over de
conclusies en aanbevelingen.
Besloten is dat er eind 2020 een informatieve bijeenkomst over verbonden
partijen wordt gehouden. Deze bijeenkomst heeft op 18 november 2020
plaatsgevonden. Een van de uitkomsten van deze avond is dat de
burgemeester op informele wijze met raadsleden van gedachten wil wisselen
over de worsteling die die raadsleden ervaren bij de sturing op verbonden
partijen en dan met name of en, zo ja, hoe deze worsteling een vervolg
gegeven zou kunnen worden in de gemeenteraad (informatief,
beeldvormend).
Tevens is op 16 juli jl. besloten dat er een informatieve carrousel verbonden
partijen wordt gehouden en dat het Doetinchems regiemodel moet worden
geëvalueerd.
Gezien de impact van de coronacrisis op de organisatie, is de rekenkamer in
het najaar gestart met de volgende onderzoeken:
Onderzoek naar toezicht en handhaving - openbare orde en
veiligheid
Dit onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk van toezicht
en handhaving op de openbare orde en veiligheid, met specifieke
aandacht voor de rol van de raad ten aanzien van de ontwikkelingen in
dit domein.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Necker van Naem door middel van
een Doe-mee onderzoek. De startbijeenkomst voor dit onderzoek is op
29 september gehouden. Inmiddels is Necker van Naem bezig met de
documentenstudie. Naar verwachting ontvangt de raad het
rekenkamerrapport in april 2021.
Interactie gemeenteraad, college en organisatie: een nulmeting
Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd aan de hand van de
door de VNG ontwikkelde Quick Scan Lokaal Bestuur.
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het huidige
functioneren van de raad en het college en bouwstenen aan te reiken
voor de verbetering in de interactie tussen de driehoek van raad, college
en organisatie.De planning is het rapport in september 2021 aan de raad
aan te bieden.
De rekenkamer doet mee aan een onderzoek naar meldingen
openbare ruimte van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies (NVRR). Doetinchem is een van de ruim 50
gemeenten die aan dit onderzoek deelnemen. 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. Ook wordt in kaart worden gebracht
hoe de raad over deze resultaten wordt geïnformeerd.
Het rapport van de rekenkamer naar aanleiding van dit onderzoek is
naar verwachting in april 2021 gereed.

Uitstel behandeling wetvoorstel
versterking lokale rekenkamers
Eind dit jaar hoopt minister Ollegren een gewijzigd wetsvoorstel bij de
Tweede Kamer in te dienen om lokale rekenkamers te versterken. Reden om
het wetsvoorstel aan te passen, is dat de minister overweegt om in de wet
ook een verplichting voor waterschappen op te nemen om een rekenkamer in
te richten.
In het wetsvoorstel worden onder andere de bevoegdheden van lokale
rekenkamers uitgebreid. Zo kunnen zij straks onderzoek instellen naar de
contracten met privaatrechtelijke rechtspersonen waarmee bijvoorbeeld zorg
of maatschappelijke ondersteuning in het sociale domein wordt ingekocht.
Ook de mogelijkheden om onderzoek te doen naar subsidies, garanties en
leningen worden verruimd. Ten slotte krijgen lokale rekenkamers en de
Algemene Rekenkamer meer mogelijkheden om onderzoek te doen naar
privaatrechtelijke rechtspersonen waarin verschillende overheidsorganen
samenwerken.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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