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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 https://www.doetinchem.nl
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 2019
De ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie in Doetinchem
De rekenkamer heeft het rapport Burgerparticipatie in Doetinchem - Goed op
weg op 20 februari 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. De vorm
waarin de conclusies en aanbevelingen zijn gedeeld, is vernieuwend voor
Doetinchem. Geen lijvig rapport, maar een overzichtelijke factsheet met
daarbij als achtergrondinformatie de rapportage.
Het onderzoek geeft de raad inzicht in hoe de gemeente Doetinchem
omgaat met burger- en overheidsparticipatie.
In de vergadering van 5 maart heeft de raad het college gevraagd naar een
bestuurlijke reactie.
Het rapport en de bestuurlijke reactie zijn besproken in de raadsvergadering
van 25 juni 2020. Daarbij heeft de raad aan het college verzocht om een
gezamenlijke werkgroep van inwoners, ambtenaren, raad en college in te
stellen. Deze werkgroep krijgt onder andere de volgende taken:
het vastleggen van lessen en ervaringen met betrekking tot participatie;
deze stelselmatig te evalueren en
het vastleggen hoe wordt geanticipeerd op verschillen in draagvlak voor
participatie.
De raad heeft het college gevraagd om periodiek te worden geïnformeerd
over de werkzaamheden van de werkgroep. Ook heeft de raad aan het
college verzocht om op de hoogte te worden gehouden van participatieinitiatieven en de ontwikkeling daarin.
Onderzoek naar de invloed van de gemeenteraad op verbonden partijen
In 2019 heeft de rekenkamer, in eigen beheer, onderzocht op welke wijze de
gemeenteraad verbonden partijen kan aansturen en controleren.
De raad heeft het rapport in maart 2020 in ontvangst genomen. In de
raadsvergadering van 23 april heeft de raad het college om een bestuurlijke
reactie gevraagd.
Het rapport wordt, inclusief de bestuurlijke reactie, besproken in
beeldvormende raad van 2 juli a.s. De raad in de raadsvergadering van 16
juli een uitspraak over de conclusies en aanbevelingen.

Onderzoeksprogramma 2020
In de 2020 heeft de rekenkamer de volgende onderzoeken gepland:
Een onderzoek naar toezicht en handhaving - openbare orde en
veiligheid. Primaathouder voor dit onderzoek is Arend Kloosterman.
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.
Interactie gemeenteraad, college en organisatie: een nulmeting.
Hiervoor is Steven Dijk de primaathouder. 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 rekenkamer doet mee aan een onderzoek naar meldingen openbare
ruimte van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVRR).
Doetinchem is een van de 40 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 ook om de resultaten van het gevolgde beleid. Tevens
zal er in kaart worden gebracht hoe de raad over deze resultaten wordt
geïnformeerd.
In verband met de belasting op de ambtelijke organisatie door de
coronacrisis starten de onderzoeken in september 2020.
Op de shortlist staat een onderzoek naar duurzame inkoop.
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