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De rekenkamercommissie heeft geparticipeerd in het DoeMee onderzoek
van de NVRR (Nederlandse vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies) naar Meldingen in de Openbare Ruimte. Aan dit
onderzoek hebben 51 gemeenten deelgenomen.
Het onderzoek
In dit onderzoek is informatie verzameld over de afhandeling van meldingen
over de openbare ruimte (MOR) door de gemeente Doetinchem. Inwoners
verwachten actie van de gemeente bij rondzwervend afval, kapot
straatmeubilair of straatverlichting. Een goede afhandeling van meldingen in
de openbare ruimte heeft invloed op de relatie tussen de inwoner en de
gemeente.
Doel van het onderzoek was dan ook vast te stellen hoe in beleidsmatige en
organisatorische zin de gemeente vorm gegeven heeft aan de afhandeling
van meldingen.
Vervolg
De conclusies en aanbevelingen zijn door middel van een rekenkamerbrief
gepresenteerd.
De algemene conclusie is dat het proces, de inrichting van de meldingen in
de openbare ruimte op orde is in de gemeente Doetinchem. De gemeente
presteert grotendeels vergelijkbaar met de andere 50 onderzochte
gemeenten
De brief wordt in de beeldvormende raadsbijeenkomst van september 2021
door de raad besproken.

Onderzoek naar Toezicht en handhaving in het domein van
openbare orde en veiligheid (OOV) (afgerond)
Het onderzoek
De rekenkamercommissie heeft het afgelopen jaar door het
onderzoeksbureau Necker van Naem een onderzoek laten verrichten naar
Toezicht en Handhaving in het domein van Openbare Orde en Veiligheid
(OOV). Eenzelfde onderzoek is ook in zeventien andere gemeenten in
Nederland uitgevoerd.
De vraag die centraal stond, was welk toezichts- en handhavingsbeleid op
het gebied van OOV is vastgesteld en of dat beleid doelmatig en doeltreffend
wordt uitgevoerd. Dat is onderzocht langs de lijnen beleid, organisatie &
uitvoering en sturing door de raad.
De belangrijkste conclusies zijn 1. het beleidskader is compleet, maar OOV
en toezicht en handhaving lijken op papier onvoldoende op elkaar
afgestemd, 2. doelstellingen en maatregelen zijn onvoldoende concreet,
tijdsgebonden en meetbaar, 3. capaciteit wordt gegeven de bestaande
problematiek als te beperkt ervaren en 4. er is veel afstemming tussen de
politie en de gemeente, maar onderlinge rolverdeling is onderhevig aan
verandering
In de beeldvormende raad van 12 mei jl. heeft de raad het rapport in
ontvangst genomen. Het rapport bevat zowel aanbevelingen voor de raad
als voor het college.
Vervolg
De raad heeft het college verzocht om een bestuurlijke reactie op de
aanbevelingen aan het college. Zodra deze reactie is ontvangen, bespreekt
de raad de reactie en het rapport in een beeldvormende raadsbijeenkomst.

Interactie gemeenteraad, college en organisatie: een
nulmeting
Het onderzoek
Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd aan de hand van de door
de VNG ontwikkelde Quick Scan Lokaal Bestuur.
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het huidige functioneren
van de raad en het college en bouwstenen aan te reiken voor de verbetering
in de interactie tussen de driehoek van raad, college en organisatie.
In september is een interactieve sessie/workshop gepland, waaraan zowel
raads- en collegeleden als enkele ambtenaren deelnemen.
Planning is het onderzoek eind dit jaar af te ronden.

Onderzoeksprogramma 2021
In april heeft de rekenkamer aan de raadsfracties gevraagd om te reageren
op het concept-onderzoeksprogramma 2021. Zeven fracties hebben hier
gehoor aan gegeven. De ontvangen reacties zijn meegenomen bij de
vaststelling van het definitieve programma.
De onderzoeksonderwerpen voor 2021 zijn:
Deelname aan een landelijk onderzoek van de Nederlandse Vereniging
van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) over de praktijk
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voor dit onderzoek
hebben zich inmiddels 98 gemeenten aangemeld. Dit onderzoek is
inmiddels gestart.
Onderzoek naar de informatiebeveling en privacy van de gemeente
Doetinchem. Dit onderzoek start in de loop van dit jaar.
Het doel van het onderzoek naar de digitale veiligheid van de gemeente
Doetinchem is om meer inzicht te bieden in de informatiebeveiliging van
Doetinchem.
Vanwege de samenwerking op ict-terrein is besloten dit onderzoek
samen met de rekenkamercommissie Bronckhorst uit te voeren.

Wetsvoorstel decentrale
rekenkamerfunctie
Op 27 september a.s. staat de plenaire vergadering gepland voor
behandeling in de Tweede Kamer over de wijziging van de Gemeentewet, de
Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen
van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de
bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale
rekenkamers). We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Contact met de rekenkamer
U kunt te allen tijde contact opnemen met één van de leden van de
rekenkamer om eventuele onderzoekssuggesties te bespreken.

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