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Beste raadsleden,

Sinds enkele jaren faciliteert de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
Rekenkamercommissies (NVRR) zogeheten DoeMee-onderzoeken voor 
rekenkamers.
De uitkomsten van een DoeMee-onderzoek bieden allereerst inzicht over de stand 
van zaken rond het te onderzoeken onderwerp binnen de eigen organisatie. 
Doordat er verschillende decentrale overheden meedoen, kan ook een vergelijking 
worden gemaakt met andere deelnemers.

Wij hebben besloten deel te nemen aan het DoeMee-onderzoek 2022 over de staat 
van de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur.
Onderzoeksbureau PBLQ voert het onderzoek namens de NVRR uit.
Primaathouder namens de rekenkamer is Steven Dijk.

Het onderzoek
De gemeenteraad doet zijn werk in een steeds complexere omgeving. 
De maatschappelijke uitdagingen nemen sterk toe. Denk aan het sociaal domein en 
de aankomende Omgevingswet. Om de kaderstellende en controlerende rol goed te
kunnen blijven doen, is een goede ondersteuning voor de gemeenteraad 
onontbeerlijk.

Aan de voorgenomen inventarisatie is de volgende centrale vraagstelling 
verbonden:
Wat is de staat van de financiële ondersteuning van het volksvertegenwoordigende 
orgaan?
Daarbij worden onder andere de volgende vragen gesteld:
1. Wat is het budget waarover de decentrale volksvertegenwoordiging voor de 

ondersteuning beschikt?
2. Wat wordt daaruit gefinancierd?
3. Worden alle middelen besteed of blijft er geld liggen?
4. Is dit de afgelopen jaren (periode 2018-2022) veranderd en wat zijn de redenen 

daarvan?
5. Wat is er te zeggen over de doeltreffendheid van de ingezette middelen?
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Medio december presenteert de NVRR de resultaten van dit onderzoek.

Hoogachtend,
namens de rekenkamercommissie Doetinchem,

S.H. Dijk,
voorzitter


