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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In het najaar van 2014 hebben wij de raadsfracties geconsulteerd over mogelijke onderzoeks-
onderwerpen. Een van de onderzoekssuggesties was het armoedebeleid. Na een quickscan 
hebben wij besloten onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
armoedebeleid. In juni 2015 hebt u de onderzoeksopzet van ons ontvangen, in september 2015 
is het onderzoek gestart.  
 
Hierbij bieden wij u het rapport Armoede, een voortdurende zorg aan.  
 
De informatieve behandeling van dit rapport staat op de agenda van de beeldvormende raad 
van 31 maart 2016. Graag beantwoorden wij uw vragen over het rapport.  U kunt uw vragen, met name als deze meer ‘technisch’ van aard zijn, vooraf naar ons sturen: 
rekenkamer@doetinchem.nl.  
 
Korte toelichting onderzoek 
Het onderzoek is gestart met een uitgebreid dossieronderzoek. In het kader van de analyse 
van de uitwerking en uitvoering van het armoedebeleid hebben wij interviews gehouden met 
externe organisaties die een rol spelen bij het armoedebeleid (Voedselbank, sociale raad, 
platform armoedebestrijding, buurtcoaches). Daarnaast hebben we gesproken met de 
portefeuillehouder en beleidsambtenaar armoedebeleid.  
 
De analyse van de uitwerking en uitvoering van het beleid geeft antwoord op de vragen of er 
voldoende inzicht is in de uitwerking van het lokale beleid, of de doeltreffendheid van beleid 
voldoende duidelijk is en geeft antwoord op een aantal specifieke vragen over de 
doelmatigheid van beleid, waarbij de focus ligt op de uitvoeringskosten.  
 
De rekenkamer concludeert dat het armoedebeleid in Doetinchem niet doeltreffend is en 
onvoldoende doelmatig wordt uitgevoerd. Deze hoofdconclusie is gebaseerd op acht deel-
conclusies die in hoofdstuk 6 nader zijn beschreven. De rekenkamer doet zeven aanbevelingen.  
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Wij hebben het voorlopige rapport van bevindingen in februari 2016 voorgelegd aan de 
algemeen directeur van de gemeente Doetinchem, mevrouw ing. N. van Waart. Op basis 
daarvan hebben wij het rapport aangepast en in maart 2016 opnieuw aangeboden voor 
ambtelijk hoor en wederhoor. De reactie van mevrouw Van Waart op deze aangepaste versie 
van het voorlopige rapport gaf geen aanleiding tot aanpassing van het rapport. Haar reactie en 
het antwoord van de rekenkamer hierop is opgenomen als bijlage bij het onderzoeksrapport.  
 
 
Hoogachtend, 
namens de rekenkamercommissie Doetinchem, 

 
W.J. Oosterveld-Sanders, 
voorzitter 
 


