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De rekenkamercommissie heeft een voorlopig onderzoeksprogramma gekozen voor de jaren 

2023-2024. Het programma bestaat uit de afronding van het lopende onderzoek naar de 

P&C cyclus en een drietal nieuwe onderwerpen. Het lopende onderzoek zal in het eerste 

kwartaal van 2023 worden afgerond. 

 

De rekenkamercommissie heeft een shortlist van mogelijke nieuwe onderzoeksthema’s en 

onderwerpen voor de jaren 2023 en 2024 opgesteld. De rekenkamercommissie kiest in dit 

stadium voor een voorlopig programma met een looptijd van twee jaar, teneinde enige 

flexibiliteit te behouden bij de definitieve keuze een en ander afhankelijk van de in te zetten 

capaciteit, het beschikbare budget en de actualiteit. 

 

De onderwerpen zijn onder meer gekozen op basis van de in september 2022 met uw 

fracties gevoerde gesprekken en de in de loop van het jaar gestelde vragen en suggesties 

van individuele raadsleden. 

Uitgangspunten: 

A. Algemeen 

• Ondersteunend aan taken van de raad; kaderstelling, controle en 

volksvertegenwoordiging 

• Aansluitend op behoefte van de raad 

• Potentieel grote doorwerking 

• Gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid 

B.  Verbijzondering 

• Drie onderzoeken in twee jaren 

• Eén onderzoek mogelijk in eigen beheer en twee onderzoeken uitbesteed aan extern 

bureau 

• Passend binnen het beschikbare budget 

1. Zicht en grip op het sociaal domein 
De centrale onderzoeksvraag daarbij is: “Heeft de gemeente Bronckhorst – gezien de 

(financiële) kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld – haar doelstellingen op het 

Wmo-, participatie- en jeugdbeleid op een effectieve, efficiënte wijze behaald?” 

Het sociaal domein is, na de decentralisaties in 2015, feitelijk het belangrijkste beleidsveld 

binnen de gemeente. Maatschappelijk heeft het bestreken beleidsveld grote impact op 

inwoners en financieel omvat het rond de 40% van de begroting. Raadsleden hebben grote 

behoefte aan grip en zicht op sociaal domein om hun kaderstellende en controlerende taken 

te kunnen invullen. In dit onderzoek wordt onderzocht in welke mate op dit moment de basis 

op orde is binnen de verschillende onderdelen van het sociaal domein met de blik op de 

toekomst. Gekeken wordt naar de beleidskaders, de uitvoering hiervan en de behaalde 

resultaten. 
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2. Woonbeleid  
De centrale onderzoeksvraag daarbij is: “In hoeverre zijn de gemeentelijke doelen op 

het gebied van wonen door de gemeente gerealiseerd en welke mogelijkheden voor 

(bij)sturing heeft de gemeenteraad op dit terrein?” 

In juli 2019 is de woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ 2019-2025 vastgesteld. Meer 

betaalbare en duurzame woningen toevoegen voor starters, senioren en jonge gezinnen 

heeft in deze visie prioriteit gekregen. Daarnaast is er een behoefte uitgesproken om 1.700 – 

2.200 extra woningen tussen de periode 2020 en 2030 te bouwen. Verder ligt in de visie vast 

dat er bij het beoordelen van woningbouwplannen rekening wordt gehouden met de behoefte 

en de situatie van de kernen en het buitengebied, de betaalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. 

De woningen moeten goed passen in het landschap en aansluiten bij het karakter van de 

dorpen. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de visie in de praktijk is uitgewerkt en/of 

de gemeente op koers ligt. 

 

3. Inburgering  

De centrale onderzoeksvraag is: “Welk beleid heeft de gemeente Bronckhorst voor de 

integratie van statushouders en wordt dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 

uitgevoerd?” 

In de politiek en de samenleving heerst veel onrust over de opvang van asielzoekers 

waaronder statushouders. Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking 

getreden. De gemeenten spelen in de opvang van statushouders een grote rol. Tijdens de 

gesprekken met de fracties in het afgelopen najaar is de vraag aan de 

rekenkamercommissie gesteld de integratie van statushouders te onderzoeken. Gelet op het 

maatschappelijk belang heeft de rekenkamercommissie besloten het onderwerp in het 

voorlopige onderzoeksprogramma op te nemen.  Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen 

welk geschreven, en ongeschreven beleid over de integratie van statushouders de gemeente 

Bronckhorst heeft geformuleerd, welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe 

effectief en efficiënt de uitvoering van het beleid is. Daarbij gaat het ook om de 

verantwoordelijkheid van de gemeente als regievoerder bij de huisvesting en integratie van 

de statushouders.  


