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onderwerp: Aanbiedingsmemo eerste evaluatie DDK 

 

van: College 

aan: Gemeenteraad 

datum: 20 juni 2016 

 

 

 

Aanleiding 

Op 16 juni is de eerste evaluatie DDK in een informatieve sessie van de  gemeenteraad 

besproken. Naar aanleiding van deze bespreking is door raadsleden de vraag gesteld of het 

college met aanvullende informatie duidelijkheid kan geven over de status van deze eerste 

evaluatie.  

 

Wat is de Eerste evaluatie? 

De Eerste evaluatie is in beginsel bestemd als leidraad om met de gemeenteraad in gesprek te 

gaan over het gevoerde beleid, de zaken die goed gaan en de verbeterpunten samen in kaart te 

brengen. Het college kijkt aan de hand van de tien (door de gemeenteraad in DDK3 

vastgestelde) kaders terug op het eerste jaar DDK. Per kader wordt steeds een drietal vragen 

beantwoord: 

 Wat hebben we gedaan in 2015? 

 Welke ontwikkelingen zien we daarbij?  

 Wat gaan we doen in 2016 en verder (verbeterkansen)? 

 

Ook kijken we terug op de conclusies van het onderzoek van het Evaluatiebureau Publieke 

Gezondheid. Het college benoemt tevens een aantal verbeter- en aandachtspunten. Deze 

verbeter- en aandachtspunten zijn geformuleerd op hoofdlijnen, en worden de komende 

periode door het college verder uitgewerkt. 

 

De Eerste evaluatie is geen volledige doorlichting van het gevoerde beleid. Omdat de wereld 

niet stil staat en we gezamenlijk willen blijven transformeren heeft het college over het eerste  

jaar een evaluatie verricht. De jaren 2015 en 2016 zijn door Doetinchem benoemd als 

overgangsjaren.  

 

Vervolg 

Het college heeft de raad met het raadsvoorstel gevraagd om zienswijzen te geven op de 

prioriteiten die het college heeft benoemd, en om eventueel met aanvullende zienswijzen te 

komen. Het college wil, juist in dit vroege stadium, graag met de raad in gesprek en de 

ervaringen van de raad op het gebied van DDK meenemen. Het college zal de zienswijzen van 

de raad uiteraard oppakken. De reactie van het college op de zienswijzen koppelen we aan u 

terug. Dit zal voorafgaand aan het presidium van augustus, via een raadsmededeling inclusief 

planning, aan de raad worden voorgelegd.  

 

Daarnaast stelt het college voor om in het eerste kwartaal van 2017 nog eens kritisch te kijken 

naar de kaders zoals deze in de verschillende DDK rapportages zijn geformuleerd; van DDK1 

tot en met DDK3 zijn op verschillende niveaus kaders geformuleerd. Op dat moment is ook 

een verdere doorlichting van het beleid mogelijk over de overgangsjaren 2016 en 2017.  
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