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Aan de raad van de gemeente Koggenland 

Postbus 21 

1633 ZG Avenhorn 

 

 

Betreft:    Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport “Doelmatigheid 

afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, 

Enkhuizen en Drechterland”.  

Datum: 10 december 2018 

C.c. :   het college van B&W 
 

 

Geachte raadsleden,  

Hierbij ontvangt u het onderzoeksrapport “Doelmatigheid afvalstoffenheffing in 

Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland”.  

Dit is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door de drie Rekenkamercommissies 

van deze gemeenten. Het is een onderzoek naar de tariefstelling die in rekening 

wordt gebracht aan burgers. 

 

Doel en uitvoering onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om u als raad tijdig in positie te brengen om uw rol ten 

aanzien van nieuwe contracten op het gebied van afvalstoffen in te vullen.1 

De uitvoering is gebaseerd op de in februari 2018 naar u gestuurde onderzoeksopzet. 

Voor het onderzoek zijn externe bronnen en gemeentelijke documentatie gebruikt 

en er zijn interviews afgenomen.  

In het rapport wordt ingegaan op de vraag hoe de heffing afvalstoffen in deze 

Westfriese gemeenten wordt bepaald en welke factoren hierop van invloed zijn.  

Met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 3 van dit rapport stellen we u als 

raad in staat om de kaderstellende, sturende en controlerende taak ten aanzien 

van het DVO traject in te vullen. 

 

 

Het onderzoeksrapport 

De RKC’s van de 6 gemeenten hebben één gezamenlijke rapportage opgesteld 

waarin de resultaten per gemeente en de overkoepelende conclusies en 

aanbevelingen in samenhang zijn beschreven. In dit eindrapport treft u aan: 

- Een bestuurlijke nota waarin kernachtig wordt ingegaan op de context van 

het onderzoek, de beantwoording van de onderzoeksvragen, het toetsen van 

de bijbehorende normen en de conclusies en de aanbevelingen die uit het 

onderzoek naar voren komen. De bestuurlijke reactie van de gemeente 

Koggenland is hierin opgenomen, met een nawoord van de RKC. 

  

                                                 
1 We verwijzen hierbij ook - voor onze planning -naar onze brief van 22 oktober 2018 en voor de geactualiseerde 

planning van het DVO traject naar figuur 9.1 in paragraaf 9.2 van dit rapport. 
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- Een nota van bevindingen, inclusief de bevindingen per gemeente. Deze 

bestaat uit een inleiding (hoofdstuk 5) en hoofdstukken waarin respectievelijk 

wordt ingegaan op de actoren en factoren, het beleid en uitvoering en de 

opbouw en ontwikkeling van het afvalstoffentarief (hoofdstuk 6,7 en 8). In het 

laatste hoofdstuk is ingegaan hoe de raden hierbij in positie zijn gebracht 

(hoofdstuk 9). 

 

 

Tot slot 

Tot slot verwijzen wij specifiek naar de bestuurlijke reactie van uw college, zoals 

opgenomen aan het eind van de bestuurlijke nota. Hierin geeft zij aan een aantal 

conclusies en aanbevelingen (gedeeltelijk) te onderschrijven en een aantal niet. Uit 

ons nawoord blijkt dat dit volgens ons vooral zit in precieze formuleringen en 

nuanceringen. Samenvattend menen wij te zien dat het college, los van de precieze 

formuleringen en nuanceringen, inhoudelijk op dezelfde lijn zit als de RKC. 

In ons nawoord verzoeken wij u om de conclusies en aanbevelingen van het rapport 

te bespreken met het college. Vervolgens is het aan de raad om conclusies en 

aanbevelingen al dan niet te onderschrijven, dit vast te leggen in een raadsbesluit 

en hiermee het college van B&W de opdracht te geven deze op te volgen. In de 

bespreking tussen college en raad kan de wijze van opvolging van de 

aanbevelingen  nader worden bepaald. Wij adviseren u om hierbij – passend bij de 

planning van het DVO traject- ook (eventueel per aanbeveling) concrete afspraken 

te maken over het tijdpad en de terugkoppeling van de opvolging.  

Uiteraard zijn wij bereid tot een nadere toelichting. Deze zal plaatsvinden, in 

afstemming met uw griffie, in de betreffende commissie en/of raadsvergadering. 

 

 

Hoogachtend, 

 

De Rekenkamercommissie 

 

 

 


