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Geachte leden van de raad,

Volgens ons reglement van orde stellen wij als rekenkamercommissie jaarlijks voor 1 december een

onderzoeksplan op. Daarnaast willen we toewerken naar een longlist van mogelijke onderzoeken
voor de komende jaren. Dit vormt de basis voor het jaarlijkse onderzoeksplan. Verder sturen wij u
jaarlijks voor 1 april een jaarverslag op en leggen verantwoording af over de uitvoering van de

voorgenomen onderzoeken en overige activiteiten uit het onderzoeksplan.
Mede door de coronapandemie is ons eerste gezamenlijke rekenkameronderzoek uitgelopen.

Hierdoor is er voor 1 december geen onderzoeksplan 2021 verzonden. Daarom combineren wij dit
plan met het jaarverslag over 2020.
Jaarverslag 2019/2020

In de zomer van 2019 zijn wij als nieuwe gezamenlijke rekenkamercommissie voor de gemeenten
Dinkelland, Losser en Oldenzaal geïnstalleerd. In het najaar hebben wij met u kennisgemaakt en
gesproken over mogelijke onderzoeksonderwerpen. Aansluitend hebben wij zelf onze werkwijze,
onderzoeksprotocol en reglement van orde opgesteld.

In januari 2020 is besloten tot een eerste overkoepelend onderzoek "Sturen via beleidsindicatoren".
Met een plan van aanpak hebben wij u daarover in januari 2020 geïnformeerd. Na een offerte-

uitvraag aan een drietal bureaus is de keuze uiteindelijk gevallen op Partners & Propper. De feitelijke

start van het onderzoek was in mei 2020. Documentanalyse en interviews vonden plaats in het
najaar van 2020. De oorspronkelijke planning was dat dit onderzoek in 2020 afgerond zou worden.
Door de coronacrisis is hier vertraging opgelopen.
Onderzoeksplan 2021

Er zijn verschillende onderzoeken gepland in 2021:
•
•

We gaan er van uit dat het onderzoek "Sturen via beleidsindicatoren" voor de zomer van
2021 wordt afgerond.

In mei 2021 krijgt u van de gezamenlijke Twentse rekenkamers een quickscan van verbonden

partijen/gemeenschappelijke regelingen. Dit vormt een handreiking voor uw gesprek met uw

college over de jaarrekeningen en begrotingen van die gemeenschappelijke regelingen.

•

Verwacht wordt dat het gezamenlijk onderzoek van 9 Twentse rekenkamer(commissie)s naar

de Jeugdhulpverlening voor de zomer van 2021 aan de raden van de 9 Twentse gemeenten
wordt aangeboden.
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Na de zomer van 2021 willen wij een specifiek onderzoek naar de resultaten van een

beleidsintensivering bij één of twee van de drie gemeenten uitvoeren. Daarover zullen wij u
nog nader informeren.

De rekenkamercommissie van Dinkelland, Losser, Oldenzaal,

Erie Tanja
Mike Loman
Fons Lohuis

