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Geachte raadsleden, 
 
Ons onderzoek naar overheids- en burgerparticipatie in Doetinchem hebben wij onlangs 
afgerond.  
 
Hierbij bieden wij u ons eindrapport aan in de vorm van een infografic. De uitgebreide 
rapportage vindt u als bijlage bij de stukken in het bis. 
 
Wij willen onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen graag aan u presenteren.  
Dit gebeurt in de beeldvormende raad van 20 februari 2020. Vanaf 13 februari kunt u de 
infografic en de bijlage inzien via het niet-openbare deel van het bis. Het rapport is niet-
openbaar tot het moment van aanbieden op 20 februari. 
 
Het onderzoek 
Onderzoeksbureau PBLQ heeft het onderzoek uitgevoerd. De onderzoekers hebben 
interviews gehouden met beleidsambtenaren en inwoners die betrokken waren  bij 
participatietrajecten. Op 30 september is een werkbijeenkomst met uw raad gehouden. 
Daarnaast zijn de relevante documenten onderzocht.  
 
De uitkomst van het onderzoek  
Zoals u in de infografic kunt lezen, is de gemeente Doetinchem ‘goed op weg’ is met 
betrekking tot participatie. Doetinchem besteedt naar onze indruk oprecht aandacht aan 
het verruimen van de mogelijkheden van inwoners, bewoners en maatschappelijke 
organisaties om inbreng te hebben in de inrichting van de lokale gemeenschap. Bovendien 
heeft de gemeente er blijk van gegeven om aan eigen initiatieven van inwoners alle 
ruimte bieden.  
In dit onderzoek zien we dat er omvangrijke participatietrajecten op de gemeente 
afkomen. In deze trajecten is het zinvol om gebruik te maken van de opgedane ervaringen 
en rollen, verantwoordelijkheden en kaders voor het proces. Ten aanzien van de kleinere 
trajecten die er zijn doorlopen, is dit niet gebeurd. In deze fase zouden wij adviseren om 
dat meer gestructureerd te gaan doen. 
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Toelichting onderzoek 
Wij geven op 20 februari graag een toelichting op ons onderzoek. Hebt u vooraf vragen 
over het onderzoek? Deze kunt u mailen naar rekenkamer@doetinchem.nl.  
 

 

Hoogachtend, 
namens de rekenkamercommissie Doetinchem, 
 

 
S.H. Dijk, 
voorzitter 
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