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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

In het najaar van 2014 hebben wij raadsfracties geconsulteerd over mogelijke 

onderzoeksonderwerpen. Samenwerkingsrelaties en governance is meerdere keren genoemd 

als onderwerp. Na de consultatie van raadsfracties besloten wij onderzoek te doen naar 

deelneming van de gemeente Doetinchem in vennootschappen. Op 3 maart 2015 hebben wij 

de onderzoeksopzet aan u voorgelegd.  

 

Hierbij bieden wij u het rapport De raad op afstand aan. Het rapport is geheim tot 22 

oktober.  

 

De informatieve behandeling van dit rapport staat op de agenda van de beeldvormende raad 

van 22 oktober 2015. Graag beantwoorden wij uw vragen over het rapport. U kunt uw vragen 

ook vooraf naar ons sturen:  rekenkamer@doetinchem.nl. 

 

Korte toelichting onderzoek 

De heer J.T. Langelaar is primaathouder voor dit onderzoek. Het onderzoek is onder zijn 

verantwoordelijkheid uitgevoerd door een extern onderzoeker, de heer drs. P. Houtsma.  

 

Met dit onderzoek willen wij inzicht geven op welke onderdelen de invulling van governance 

(deelname aan private vennootschappen) goed verloopt en welke aspecten om meer aandacht 

vragen. Het onderzoek richt zich op deelnemingen waarin de gemeente via aandelen een 

meerderheidsbelang heeft: NV Amphion, Sportcentrum Rozengaarde BV, GEM Intermeco BV 

en Buurtplein BV.  

We hebben ook gekeken naar hoe u de uitvoering van de op afstand gezette taken beleeft. 

Hebt u de juiste tools om uw kaderstellende en controlerende rol te vervullen? Maakt u 

hiervan optimaal gebruik? Daarvoor hebben wij op 8 september 2015 gesproken met een 

(beperkte) vertegenwoordiging van fracties in de gemeenteraad.  

 

Naast een dossieronderzoek hebben wij interviews gehouden met de aandeelhouders en  

bestuurders van deze vennootschappen en de Raad van Commissarissen van NV Amphion.  

De verslagen van deze gesprekken zijn ter instemming voorgelegd aan de geïnterviewden.  

Wij stellen de medewerking van alle betrokkenen zeer op prijs. Wij informeren hen over de 

behandeling van het rapport op 22 oktober a.s.  
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Wij hebben het voorlopige rapport van bevindingen op 15 september 2015 voorgelegd aan de 

algemeen directeur van de gemeente Doetinchem, mevrouw ing. N. van Waart. Haar reactie 

heeft geleid tot aanpassing van het rapport. Haar volledige reactie is opgenomen als bijlage bij 

het onderzoeksrapport.  

 

 

Hoogachtend, 

namens de rekenkamercommissie Doetinchem, 

 
W.J. Oosterveld-Sanders 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 


