
 

 

 

Onderzoeksprogramma rekenkamer 2023 
De rekenkamercommissie heeft een shortlist van mogelijke onderzoeksthema’s en  

-onderwerpen voor 2023 opgesteld. 

Uitgangspunten: 

A. Algemeen 

• Ondersteunend aan taken van de raad; kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging 

• Aansluitend op behoefte van de raad 

• Potentieel grote doorwerking 

• Gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid 

B. Verbijzondering 

• Twee onderzoeken in een jaar 

• Passend binnen het beschikbare budget 

Lopende onderzoeken: 

1. De toegankelijkheid van de P&C-cyclus in Doetinchem 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Het feitelijke onderzoek 

is afgerond en beschreven in een rapport van bevindingen. In januari 2023 zal het rapport 

voor een bestuurlijke reactie worden toegezonden aan het college. Naar verwachting zal het 

rapport met conclusies en aanbevelingen in maart 2023 aan de raad worden gepresenteerd 

en aangeboden. 

2. Ondersteuning van de raad 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor 

Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ten behoeve van 60 verschillende 

rekenkamers, waaronder Doetinchem. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ondersteuning 

van de gemeenteraden. Aspecten daarbij zijn de formatie van de griffie, maar ook 

mogelijkheden voor scholing en fractieondersteuning. Ook dit onderzoek zal naar verwachting 

in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad worden aangeboden. 

Mogelijke nieuwe onderzoeksthema’s: 

3. Inburgering 

De centrale onderzoeksvraag is: ‘Welk beleid heeft de gemeente Doetinchem voor de 

integratie van statushouders en wordt dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 

uitgevoerd?” 

In de politiek en de samenleving heerst veel onrust over de opvang van asielzoekers, 

waaronder statushouders. Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking 

getreden. De gemeenten spelen in de opvang van statushouders een grote rol. Gelet op het 



 

 

maatschappelijk belang heeft de rekenkamercommissie besloten het onderwerp in het 

voorlopige onderzoeksprogramma op te nemen. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen 

welk geschreven en ongeschreven beleid over de integratie van statushouders de gemeente 

Doetinchem heeft geformuleerd, welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe 

effectief en efficiënt de uitvoering van het beleid is. Daarbij gaat het ook om de 

verantwoordelijkheid van de gemeente als regievoerder bij de huisvesting en integratie van 

de statushouders. 

4. Verkeersveiligheid rondom scholen 

Doetinchem heeft 22 basisscholen en 10 middelbare scholen. Het belang van 

verkeersveiligheid rondom scholen is groot en dat blijkt onder meer ook uit onderzoek eind 

2018 van RTL Nieuws en de Rijksuniversiteit Groningen onder bijna duizend scholen in 

Nederland. Negen op de tien scholen geeft aan grote verkeersproblemen te ervaren in de 

directe omgeving. Hoe zit dat in Doetinchem? 


