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Geachte leden van de raad, 
 
Volgens de Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk 2015 vindt jaarlijks in september in 
de auditcommissie afstemming plaats met de gemeente Ridderkerk en de BAR-organisatie over 
voorgenomen onderzoeken. Per brief van 9 september 2020 heeft de rekenkamercommissie gemeld 
dat de energietransitie en de derde decentralisatie -jeugdzorg- in het komende jaar onderzocht gaan 
worden en dat de commissie zich op dat moment oriënteerde op een DoeMee onderzoek naar 
wonen. 
 
In juni dit jaar heeft overleg plaatsgevonden met de organisatie over een onderzoek naar de 
energietransitie. Daarbij is aangegeven dat energietransitie inderdaad een mogelijk onderwerp is 
voor een onderzoek, rekening houdend met een nieuw plan Klimaatvisie Ridderkerk en de (concept) 
RES. Omdat bij dit onderwerp lokaal beleid en regionaal/internationaal beleid sterk met elkaar 
verbonden zijn, waarbij keuzes op verschillende niveaus elkaar kunnen versterken of tegenwerken, 
heeft de rekenkamercommissie besloten het onderzoek naar de energietransitie te starten.  
 
Daarnaast deed zich de mogelijkheid voor om aan te sluiten bij een DoeMee onderzoek naar wonen. 
In juni dit jaar heeft u de startnotitie vastgesteld voor een op te stellen Woonvisie 2021. Het DoeMee 
onderzoek kan een ondersteunende rol bieden bij het proces, door te focussen op de rol van de raad 
en de beschikbare instrumenten om sturing te geven aan het (regionale) woonbeleid. Daarnaast sluit 
een onderzoek over het thema wonen aan bij eerdere besprekingen en themavoorstellen uit het 
jaarlijks overleg met fractievoorzitters. De rekenkamercommissie heeft daarom besloten deel te 
nemen aan dit DoeMee onderzoek. 
 
Voor beide onderzoeken vindt u in de bijgesloten onderzoeksopzetten meer informatie.  
Mocht bovenstaande aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
de secretaris van de rekenkamercommissie mevrouw C. Garama 
(secretarisrkcridderkerk@gmail.com). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rekenkamercommissie Ridderkerk, 
de voorzitter, 
 
Drs. J.J. Démoed 
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