
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
 Doetinchem, 26 februari 2020 
 
 
Rekenkamerrapport Burgerparticipatie 
in Doetinchem – Goed op weg 
 
 
Te besluiten om: 
1. De aanbevelingen uit het rapport over te nemen. 
2. Het college op te dragen in 2020 een voorstel voor de visie, ambities, rollen en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot participatie aan de raad voor te leggen. 
3. Het college te verzoeken lessen en ervaringen met betrekking tot participatie vast te leggen 

en stelselmatig te evalueren en tevens vast te leggen hoe wordt geanticipeerd op verschillen 
in draagvlak voor participatie en de raad daarover te informeren. 

4. Het college te verzoeken de raad periodiek op de hoogte te stellen van participatie-
initiatieven en de ontwikkeling daarin. 

 
Context 
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de overheids- en burgerparticipatie in 
Doetinchem. Op 20 februari 2020 heeft de rekenkamer het rapport aan de raad aangeboden. 
De algemene conclusie van de rekenkamer is dat Doetinchem ‘goed op weg’ is met betrekking 
tot participatie. Op een aantal punten heeft de rekenkamer wel opmerkingen en deze zijn 
uitgewerkt in enkele aanbevelingen: 
1. bewaak dat het college van burgemeester en wethouders in 2020 een voorstel voor de visie, 

ambities, rollen en verantwoordelijkheden, lessen en ervaringen met betrekking tot 
participatie voorlegt aan de raad; 

2. besteed aandacht aan het bepalen van een eigen standpunt over dit voorstel, in het 
bijzonder de eigen positie en verantwoordelijkheden van de raad; 

3. bewaak dat het college van burgemeester en wethouders (en de ambtelijke organisatie) in 
de praktijk de afgesproken uitgangspunten, spelregels en procedures respecteert; 

4. vraag periodiek om een overzicht van participatie-initiatieven en de ontwikkelingen daarin. 
 
Het is nu aan u om zich uit te spreken over de aanbevelingen in het rapport. 
 
Beoogd effect 
U controleert hoe de gemeente Doetinchem omgaat met overheids- en burgerparticipatie. 
 
Argumenten 
1. U kunt uw mening geven over de aanbevelingen uit het rapport.  
Tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel kunt u uw mening geven over de aanbevelingen 
uit het rapport. U kunt via amendementen en moties de beslispunten wijzigen dan wel er iets 
aan toevoegen. 
 
2. U stelt kaders omtrent participatie vast. 
De rekenkamer doet het college de aanbeveling om de visie en ambities van de gemeente en 
de rollen en verantwoordelijkheden van college, ambtelijke organisatie en raad vast te leggen. 
Wij stellen voor, dat het college hiertoe uiterlijk in oktober 2020 een voorstel aan u voorlegt. 
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3. U wordt geïnformeerd hoe het college de ervaringen met participatie en het draagvlak voor 

participatie heeft vastgelegd 
De rekenkamer adviseert het college lessen en ervaringen met betrekking tot participatie vast te 
leggen en stelselmatig te evalueren. 
Ook adviseert de rekenkamer het college vast te leggen hoe wordt geanticipeert op verschillen 
in draagvlak voor participatie. 
Wij stellen u voor, het college te verzoeken u te informeren hoe het deze punten heeft 
vastgelegd. Op die manier kunt u controleren hoe Doetinchem omgaat met overheids- en 
burgerparticipatie. 
 
4. U wordt op de hoogte gehouden participatie-initiatieven en de ontwikkelingen daarin. 
De laatste aanbeveling van de rekenkamer betreft de heldere communicatie over participatie-
initiatieven en de ontwikkelingen daarvan. Wij stellen voor, dat het college u hierover periodiek 
informeert. Het college kan u informeren over de wijze waarop het dat wil doen. 
 
Financien  
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 
Bijlagen 
1. Rekenkamerrapport Burgerparticipatie in Doetinchem 
2. Bijlage onderzoeksrapport Burgerparticipatie in Doetinchem – Goed op weg 
 
 
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 Burgerparticipatie in Doetinchem– Goed op 
weg; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. De aanbevelingen uit het rapport over te nemen. 
2. Het college op te dragen in 2020 een voorstel voor de visie, ambities, rollen en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot participatie aan de raad voor te leggen. 
3. Het college te verzoeken lessen en ervaringen met betrekking tot participatie vast te leggen 

en stelselmatig te evalueren en tevens vast te leggen hoe wordt geanticipeerd op verschillen 
in draagvlak voor participatie en de raad daarover te informeren. 

4. Het college te verzoeken de raad periodiek op de hoogte te stellen van participatie-
initiatieven en de ontwikkeling daarin. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 5 maart 2020, 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
 , voorzitter 
 


