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ALDUS VASTGESTELD 16 JULI 2020 
 
Rekenkamerrapport Verbonden partijen 
in Doetinchem 
 
 
Te besluiten om: 
1. Naar aanleiding van de aanbeveling in het rekenkamerrapport Verbonden partijen in 

Doetinchem om de raad periodiek te informeren en gezien de reactie van het college op het 
rapport: 
1. Het college te verzoeken om in het najaar van 2020 een informatieve raad over de 

verbonden partijen te organiseren. 
2. Het college te verzoeken om na deze informatieve raad een informatieve carrousel met de 

verbonden partijen te organiseren. 
3. In 2021 het Doetinchems regiemodel te evalueren, om te bezien of Doetinchem op de 

goede weg is. 
2. De aanbevelingen 2, 3 en 4 uit het rapport vooralsnog niet over te nemen. 
 
Context 
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de verbonden partijen in Doetinchem. 
Op 12 maart 2020 heeft de rekenkamer het rapport aan de raad aangeboden. 
De algemene conclusie van de rekenkamer is dat Doetinchem een duidelijke visie op verbonden 
partijen heeft. 
In het rapport doet de rekenkamer de volgende aanbevelingen aan de raad: 
1. Bediscussieer eens in de vier jaar de uitgangspunten van het ‘Doetinchems regiemodel’. 
2. Stel een afwegingskader vast voor verbonden partijen. 
3. Stel vooraf aan het aangaan van samenwerkingsverbanden materiële en immateriële doelen. 
4. Stel een toezichtarrangement met bijbehorend dashboard op voor verbonden partijen. 
5. Evalueer verbonden partijen periodiek aan de hand van een evaluatieprogramma. 
 
Aan het college doet de rekenkamer de volgende aanbevelingen: 
6. Breid de informatievoorziening over verbonden partijen uit met de maatschappelijke 

gevolgen naast de financiële. 
7. Breng de raad in positie zodat deze meer grip op de verbonden partijen krijgt. 
 
Op uw verzoek heeft het college een reactie gegeven op het rapport. Deze reactie is op 2 juli 
2020 besproken in de beeldvormende raad. Daarmee hebt u een compleet beeld gekregen van 
het door de rekenkamer onderzochte onderwerp. 
Het is nu aan u om zich uit te spreken over de aanbevelingen in het rapport en de reactie van 
het college daarop. 
 
Beoogd effect 
U controleert hoe de gemeente Doetinchem omgaat met verbonden partijen. 
 
Argumenten 
Tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel kunt u uw mening geven over de aanbevelingen 
uit het rapport en de reactie van het college. U kunt via amendementen en moties de 
beslispunten wijzigen dan wel er iets aan toevoegen. 
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1.1. Het college organiseert een informatieve bijeenkomst over de verbonden partijen 
De beeldvormende raad heeft op 2 juli 2020 aangegeven dat de raad het rekenkamerrapport 
onderling gaat bespreken, met name wat betreft het aspect informatievoorziening door het 
college. 
Wij stellen u voor, om het college te verzoeken in het najaar van 2020 een informatieve raad te 
organiseren, waarbij u wordt geïnformeerd over de verbonden partijen en de rollen en 
verantwoordelijkheden van de raad met betrekking tot deze partijen. 
 
1.2. Onder verantwoordelijkheid van het college wordt een carrousel verbonden partijen 
gehouden 
In de reactie op het rekenkamerrapport geeft het college aan één keer per jaar een carrousel 
verbonden partijen te willen organiseren, waarbij deze partijen op een informele manier 
kunnen aangeven waar ze mee bezig zijn en waar door uw raad vragen aan hen gesteld kunnen 
worden. 
Wij stellen u voor, aan het college te verzoeken om na de informatieve raadsbijeenkomst over 
de verbonden partijen een carrousel verbonden partijen te organiseren. Voorafgaand aan deze 
carrousel kan de raad aan het college aangeven wat hij verwacht van de verbonden partijen. 
 
1.3 Na deze informatieve sessies het Doetinchems regiemodel evalueren 
In de beeldvormende raad van 2 juli is aangegeven dat uw raad eerst wil worden geïnformeerd 
over de verbonden partijen, waarna u het Doetinchemse regiemodel wenst te evalueren. 
Inzet van deze evaluatie is vooral om te bezien of Doetinchem op de goede weg is, meer dan of 
er een ander model moet komen. 
Wij stellen u daarom voor, om in 2021 het Doetinchemse regiemodel op deze wijze te evalueren. 
 
2. De aanbevelingen 2, 3 en 4 vooralsnog niet overnemen 
De rekenkamer doet de aanbevelingen om: 

 een afwegingskader voor verbonden partijen vast te stellen;. 

 vooraf aan het aangaan van samenwerkingsverbanden materiële en immateriële doelen te 
stellen; 

 een toezichtarrangement met bijbehorend dashboard voor verbonden partijen op te stellen. 
Wij stellen u voor, deze aanbevelingen vooralsnog niet over te nemen. Mede afhankelijk van de 
uitkomsten van de evaluatie van het Doetinchemse regiemodel, kunnen deze aanbevelingen op 
een later moment worden overwogen. 
 
Financien  
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1 - Bestuurlijke Nota Verbonden Partijen Doetinchem 
Bijlage 2 - Achtergrondrapportage verbonden partijen in Doetinchem 
Bijlage 3 - Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport naar verbonden partijen 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens,      mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel over het rekenkamerrapport Verbonden partijen in Doetinchem; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Naar aanleiding van de aanbeveling in het rekenkamerrapport Verbonden partijen in 

Doetinchem om de raad periodiek te informeren en gezien de reactie van het college op het 
rapport: 
a. Het college te verzoeken om in het najaar van 2020 een informatieve raad over de 

verbonden partijen te organiseren. 
b. Het college te verzoeken om na deze informatieve raad een informatieve carrousel met de 

verbonden partijen te organiseren. 
c. In 2021 het Doetinchems regiemodel te evalueren, om te bezien of Doetinchem op de 

goede weg is. 
2. De aanbevelingen 2, 3 en 4 uit het rapport vooralsnog niet over te nemen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 16 juli 2020, 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
 , voorzitter 
 


