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wijziging onderzoeksprogramma 2021

Geacht raadslid,
In het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer Capelle aan den IJssel is een
onderzoek naar de integraliteit sociaal domein opgenomen, alsook een onderzoek
naar de woonvisie. Het eerste onderwerp zou als eerste worden onderzocht; de
geplande start was het voorjaar van 2021 en publicatie in het najaar van 2021. De
geplande start van het onderzoek naar de woonvisie is na de zomer van 2021 en
publicatie begin 2022.
Momenteel is de rekenkamer bezig met het plan van aanpak van het onderzoek naar
de integraliteit van het sociaal domein. Daarvoor is de rekenkamer in grote mate
afhankelijk van de afdeling Samenleving. Vanuit de gemeente is aangegeven dat
deze afdeling vanwege corona momenteel zeer sterk (over)belast is. Hoewel de
gemeente onder normale omstandigheden graag medewerking verleend, ziet zij op
dit moment veel beperkingen.
De rekenkamer heef hier begrip voor en beseft dat een voortvarende uitvoering en
realisatie van een goed onderzoek naar dit specifieke onderwerp onder de huidige
buitengewone omstandigheden niet goed mogelijk is. Daarom zal de rekenkamer dit
onderwerp later in het jaar programmeren. Het onderzoek wordt nadrukkelijk niet
afgesteld.
Het onderzoek naar de woonvisie wordt daarmee naar voren gehaald en zal dit
voorjaar worden opgezet. Deze vervroeging heeft overigens een groot bijkomend
voordeel. De Rekenkamer Rotterdam, Rekenkamer Lansingerland, Rekenkamer
Barendrecht en de Rekenkamer Albrandswaard voeren tegelijkertijd een onderzoek
naar de woonvisie van de desbetreffende gemeenten uit. De rekenkamers zullen ook
op hetzelfde moment publiceren. In de oorspronkelijke planning van de Rekenkamer
Capelle aan den IJssel zou het onderzoek pas vele maanden daarna komen. Met deze
constructie loopt het onderzoek in Capelle in de pas met die in de andere
gemeenten, wat een benchmark ten goede komt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. P. Hofstra RO CIA
directeur
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