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Samenstelling rekenkamer

Jaarverslag 2019
De rekenkamer stuurt
jaarlijks voor 1 april een
verslag van zijn
werkzaamheden naar de raad.

Leden
De rekenkamer bestaat uit
drie externe leden:
Steven Dijk (voorzitter)
Christel Welling en
Arend Kloosterman

Nieuw lid en nieuwe voorzitter
Met het vertrek van mevrouw Lugtenberg in december 2018 had de rekenkamer een nieuw lid
nodig. De gemeenteraad heeft per 1 januari 2019 de heer Arend Kloosterman benoemd als
lid van de rekenkamer.
Ook moest een nieuwe voorzitter worden benoemd. De rekenkamer benoemt deze uit zijn
midden (volgens de Verordening op de rekenkamercommissie). Op 16 januari 2019 heeft de
rekenkamer Steven Dijk benoemd als nieuwe voorzitter van de rekenkamer.
Tot 1 maart 2019 was mevrouw Marta Schennink secretaris van de rekenkamer. Haar taak is
per 1 maart overgenomen door mevrouw Erna Radstaak.

Onderzoeken
De ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van burger- en
overheidsparticipatie in Doetinchem.
Het onderzoek blikt terug naar projecten uit het verleden en loopt mee in enkele
participatietrajecten van de Omgevingswet.
Het onderzoek is uitgevoerd door extern bureau PBLQ onder supervisie van de
rekenkamercommissie.

De secretaris is Erna
Radstaak, werkzaam bij de
raadsgriffie.

Contact

Het rapport is in februari 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.

Hebt u vragen of
opmerkingen? Wij stellen uw
reactie zeer op prijs. U kunt
een bericht sturen of
telefonisch contact opnemen
via de griffie:
rekenkamer@doetinchem.nl of
0314-377 145

Actualisatie rekenkamerrapport De raad op afstand
Dit onderzoek naar verbonden partijen wil de gemeenteraad meer inzicht geven in de
verbonden partijen waaraan de gemeente Doetinchem deelneemt.
Het onderzoek van de rekenkamer uit 2015 had uitsluitend betrekking op de
vennootschappen waar de gemeente Doetinchem aan deelneemt.
De rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de gemeenteraad verbonden partijen kan
aansturen en controleren. Dit onderzoek concentreert zich op vier verbonden partijen,
namelijk Buha BV, Laborijn, Sportcentrum Rozengaarde en Buurtplein Doetinchem. Deze
keuze is gemaakt omdat deze vier het meest kapitaalintensief zijn.
Dit rapport is in maart 2020 afgerond.
Doe-mee onderzoek NVRR over toegankelijkheid (afgerond juli 2019)
De rekenkamercommissie Doetinchem heeft meegedaan aan het Doe mee-onderzoek van de
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) over het VNverdrag gehandicap. Dit onderzoek ging in in op de mate waarin de overheid beleid heeft
geformuleerd dat ervoor zorgt dat mensen met een beperking mee kunnen doen aan de
samenleving.
Het onderzoek
Over het inclusiebeleid merkt de NVRR op dat de Doetinchemse Toegankelijkheidsagenda is
opgesteld met ervaringsdeskundigen en adviesraden. In ieder beleidsvoorstel wordt aandacht
besteed aan inclusie. Op alle levensdomeinen zijn enkele maatregelen geformuleerd, waarbij
opvalt dat de maatregelen over toegankelijkheid concreter en specifieker zijn dan de andere
maatregelen. Voor de overige maatregelen verwijst de gemeente naar een inhoudelijke
uitwerking in andere beleidsdocumenten. Er is geen bijzondere aandacht voor de positie van
vrouwen en kinderen met een handicap. Als het gaat om toegankelijkheid, bewustwording en
ontmoeting formuleert de gemeente specifieke maatregelen, waarbij de gemeente zich
bewust is van haar rol ook naar andere dienstverleners in de samenleving.
In het integrale beleid sociaal domein wordt inclusie als uitgangspunt genomen. De visie op
het omgaan met beperkingen vloeit voort uit de visie op positieve gezondheid. De doelgroep
wordt niet uitgebreid benoemd, maar meegenomen in het uitgangspunt dat iedereen mee
moet kunnen doen in de samenleving. Het beleidskader is door de gemeente zelf opgesteld,
op basis van eerdere documenten. Bij de totstandkoming lijkt de doelgroep niet expliciet
betrokken.
De overall conclusie van het Doe mee-onderzoek voor onze gemeente is dat Doetinchem
goed op weg is, maar op een aantal terreinen en punten nog een slag moet maken.
De gemeenteraad heeft het Doe-mee onderzoek voor kennisgeving aangenomen.
Alle publicaties zijn te downloaden op onze website.

Versterking lokale rekenkamers
De rekenkamer volgt de ontwikkelingen rondom het versterken van lokale rekenkamers.
Volgens het wetsvoorstel worden onder andere de bevoegdheden van lokale rekenkamers
uitgebreid. Zo kunnen zij straks onderzoek instellen naar de contracten met privaatrechtelijke
rechtspersonen waarmee bijvoorbeeld zorg of maatschappelijke ondersteuning in het sociale
domein wordt ingekocht. Ook de mogelijkheden om onderzoek te doen naar subsidies,
garanties en leningen worden verruimd. Ten slotte krijgen lokale rekenkamers en de
Algemene Rekenkamer meer mogelijkheden om onderzoek te doen naar privaatrechtelijke
rechtspersonen waarin verschillende overheidsorganen samenwerken.

Financiën
De rekenkamer beschikt over een budget van € 47.190 per jaar. De uitgaven in 2019 zijn
binnen dit budget gebleven. Het restant gaat terug naar de algemene middelen.
Verantwoording
Onderzoeksbudget

€ 46.790

Uitgaven:
Onderzoeksvergoeding en presentiegelden

€ 14.500

Externe inhuur (onderzoek Participatie in Doetinchem)

€ 15.000

Opleiding

€

300

Overige kosten

€

825

Totale uitgaven

€ 30.625

De leden ontvangen een vaste onderzoeksvergoeding van € 2.200 per jaar. Daarnaast
ontvangen zij presentiegelden per bijgewoonde vergadering en leden die niet in
Doetinchem wonen ontvangen een tegemoetkoming in reiskosten.
Nog niet alle presentiegelden over 2019 zijn uitbetaald.
Overige kosten zijn onder meer lidmaatschap NVRR en vergaderfaciliteiten.

Deze e-mail is verstuurd aan de gemeenteraad.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

