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Beste heer, mevrouw, 

Met deze brief willen wij u informeren over het onderzoeksprogramma voor 2023. 
 
Onderzoeksprogramma 2023 
De rekenkamercommissie heeft in haar laatste vergadering gesproken over het 
onderzoeksprogramma 2023. 
Het onderzoeksprogramma bestaat uit twee lopende en twee nieuw op te starten 
onderzoeken. In de eerste helft van 2023 werken wij in elk geval aan het onderzoek naar de 
kwaliteit van de p&c-cyclus en het onderzoek naar de omvang en kwaliteit van de 
raadsondersteuning in Doetinchem. Wij hebben u hierover al eerder geïnformeerd. 
 
Werkwijze vaststellen onderzoeksprogramma 
Wij maken elk jaar een groslijst van onderwerpen die wij zelf op het spoor komen of krijgen 
aangedragen van fracties of inwoners. Na een kort oriënterend onderzoek kiezen wij de meest 
geschikte onderzoeksonderwerpen. Wij kijken hierbij onder meer naar het maatschappelijk en 
financiële belang, of er verklaarbare twijfel is over doeltreffendheid, doelmatigheid en/of 
rechtmatigheid en wat de mogelijk toegevoegde waarde voor het raadswerk is. 
 
Bijgevoegd vindt u het onderzoeksprogramma en de longlist van mogelijke 
onderzoeksonderwerpen. U ontvangt te zijner tijd de onderzoeksopzet voor elk onderzoek. 
 
Fractiebezoeken 
Tijdens de introductiebijeenkomst op 15 september jl. hebben wij aangekondigd in het najaar 
bij de fracties op bezoek te gaan. 
Door de drukke agenda’s van zowel uw raad als van de rekenkamer is het helaas niet gelukt 
deze bezoeken in te plannen. 
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Wij zijn van plan in het voorjaar 2023 bij de fracties langs te gaan. Tijdens deze bezoeken 
bespreken wij graag onze en uw suggesties voor mogelijke onderzoeken. 
Mocht uw fractie het op prijs stellen de rekenkamer eerder te ontmoeten, dan horen wij dat 
graag. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de rekenkamercommissie Doetinchem, 

 
S.H. Dijk, 
voorzitter 

 

 

  


