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Groslijst Rekenkamercommissie Koggenland, nov 2018 
Voorgestelde onderzoeksonderwerpen 2019 en verder 

 
INLEIDING 
Tijdens de RKC vergadering van 9 november 2018 is de groslijst van 2016 geactualiseerd. Op 
basis hiervan heeft de RKC een shortlist korte termijn (basis voor keuze jaarplan 2019) en 
een shortlist lange termijn (mogelijke onderwerpen voor latere jaren) opgesteld.  
 
Op 14 februari 2019 is overleg geweest met de RKC van Medemblik Opmeer en met de RKC 
SED. Op 22 februari 2019 heeft de RKC een voorlopige keuze gemaakt voor de 
onderzoeksonderwerpen 2019. We willen deze shortlisten en de voorlopige keuze van de 
RKC met de raad bespreken en vooral ook horen welke onderzoeksonderwerpen de 
raadsleden willen inbrengen. Het gesprek hierover was oorspronkelijk gepland in december 
2018. Dat zal plaatsvinden nu plaatsvinden in maart of april 2019.  
 
UITGANGSPUNTEN ONDERWERPEN RKC KOGGENLAND VOOR JAARPLAN 2019 E.V. 
 
De te kiezen onderwerpen hebben bij voorkeur een relatie met de thema’s die passen bij de  
raadsbrede strategische agenda 2018-2022. Hierover staat in het collegeprogramma 2019-
2022 “Zaai verder” het volgende: 
 
“In het coalitieakkoord “Een krachtiger Koggenland voor en door inwoners” van de fracties 
van VVD, CDA en WK is vastgelegd dat er een raadsbrede strategische agenda voor een 
midden- en lange termijn visie wordt ontwikkeld. Als Thema’s zijn hierbij genoemd: “ 
 

 Gezondheid 
 Duurzaamheid 
 Woningbouw  
 Vitaal Platteland  
 Jeugdzorg  

“ De coalitie is van mening dat (bij met name deze genoemde grote en belangrijke 
beleidsvelden) het van belang is dat er raadsbreed gewerkt moet worden teneinde breed 
gedragen beleidsplannen op te stellen. Een strategische agenda biedt ruimte aan alle 
politieke fracties in de gemeenteraad om aan thema’s verdieping en nadere invulling te 
geven.” 
 
In 2019 wil de Rkc eerst een lokaal onderwerp onderzoeken en in het najaar bijdragen aan 
een regionaal onderzoek, wat samen met andere Westfriese rekenkamercommissies 
uitgevoerd kan worden.  
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RKC SHORTLIST (korte termijn) ONDERZOEKSONDERWERPEN 2019: 
 

Onderwerp Indicatie onderzoeksvragen, status, toelichting. 

WMO 
  

Centrale vraag: wat is de kwaliteit van de verleende 
diensten? Hoe zijn de effecten geevalueerd bij de diverse 
cliëntgroepen? 

Informatie-
voorziening naar de 
raad. 
 

Centrale vraag: Voldoet de informatievoorziening naar de 
raad, zodat de raad bij haar kaderstellende en controlerende 
rol t.a.v. beleidsonderwerpen adequaat geïnformeerd is ?  

Doe teams Doe teams zijn een aantal jaren terug in Koggenland gestart 
als verbinding naar burgers om projecten te steunen of te 
starten. Centrale vragen: Wat is de effectiviteit van de doe- 
teams? Welke maatschappelijke resultaten zijn bereikt en 
zijn de kosten doelmatig besteed? Wat betekent dit voor de 
burgerparticipatie in Koggenland? 

Jeugdzorg Lokaal zijn de toegang en betaalbaarheid van de Jeugdzorg 
van groot maatschappelijk en financieel belang.  
Centrale vraag: is de toegang tot de Jeugdzorg doeltreffend 
en doelmatig georganiseerd en uitgevoerd in Koggenland en 
welke verbeteringen zijn zinvol? 

 
RKC SHORTLIST (lange termijn) ONDERZOEKSONDERWERPEN NA 2019: 
 

Onderwerp Indicatie onderzoeksvragen, status, toelichting. 

Decentralisaties 
 

Nader afbakenen op specifieke vragen 

Burgerparticipatie Geeft Koggenland doeltreffend vorm aan burgerparticipatie? 

Digitale 
dienstverlening  

Aandachtspunten :privacy, toegankelijkheid etc. 

GGD  Situatie Veilig Thuis en/ of grip op de GR en 
informatievoorziening raden 

Passend onderwijs Hoe is de doeltreffendheid passend onderwijs? 

Duurzaamheid 
 

Wat is de effectiviteit van het duurzaamheidsbeleid? Wat 
doet de gemeente zelf en welk voorbeeld geeft zij? Wat 
betekent het voor burgers, ondernemers en partijen in de 
gemeente?  
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REGIONALE ONDERWERPEN 
 
Onderwerpen besproken op overleg 14 februari 2019 RKC Medemblik Opmeer en RKC SED 
 

Onderwerp Indicatie onderzoeksvragen, status, 

toelichting. 

RKC MO  

Jeugdzorg samenwerking 

Inzicht geven in de doeltreffendheid van de 

samenwerking in de Jeugdzorg tussen de 0de, 

1ste en 2de lijn in de gemeente 

Opmeer/Medemblik. 

Onderzoek bijna gereed 

RKC MO  

Duurzaamheid 

Het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering 

daarvan in de eigen bedrijfsvoering. Geeft de 

gemeente Medemblik het goede voorbeeld?   

Onderzoeksopzet gereed 

RKC SED 

Jeugdzorg Toegang 

Is de toegang tot de Jeugdzorg doeltreffend en 

doelmatig georganiseerd en uitgevoerd in Stede 

Broec, Enkhuizen en Drechterland en welke 

verbeteringen zijn zinvol? 

Onderzoeksopzet bijna gereed 

Jaarplan MO 

 Armoedebeleid (Medemblik); 

 Statushouders op de 

arbeidsmarkt (Medemblik en 

Opmeer eventueel regionaal); 

 Woonruimteverdeling 

(regionaal); 

 Doe-mee-onderzoek NVRR 

(rechten van gehandicapte 

personen).1 

 

Hieruit gaat RKC MO uit kiezen. Regionaal/ 

interessant voor RKC Koggenland lijkt vooral 

onderzoek statushouders en 

woonruimteverdeling mogelijk. En het Doe-

mee-onderzoek is ook een optie. 

Jaarplan SED 

 doorwerking 
rekenkameronderzoeken 
programmabegroting en 
kwaliteit raadsvoorstellen; 

 woningbouw 

 woonruimteverdeling 

 duurzaamheidsbeleid 

 burgerparticipatie 

 omgevingswet 
 

Hieruit gaat RKC SED kiezen. Regionaal is ook 

hier woningbouw, woonruimteverdeling en 

omgevingswet interessant voor RKC 

Koggenland 

 
 

                                                 
1 www.Nvrr.nl/nieuws/82456/Doe-mee-onderzoek-doe-mee-in-2019-  

http://www.nvrr.nl/nieuws/82456/Doe-mee-onderzoek-doe-mee-in-2019-
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KOGGENLAND SUGGESTIES RAAD 
 
Eventuele verzoeken van de raad voor uit te voeren onderzoek door de raad 
(Onderwerpen aan te geven door de raadsleden) 
 

Onderwerp Indicatie onderzoeksvragen, status, toelichting. 

  

  

  

  

  

 
 
SELECTIECRITERIA EN ONDERWERPEN  
 
Conform het onderzoeksprotocol zal gestreefd worden naar een zo groot mogelijke positieve 
bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur en versterking van de controlerende, 
kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken van de gemeenteraad.  
(missie en doelstelling van de Rkc). 
 
Voor de onderwerpselectie zijn in de verordening de volgende hoofdcriteria genoemd: 

 Belang; actueel maatschappelijk substantieel financieel 
 Toegevoegde waarde en toekomstgericht 
 Bij twijfel aan doelmatig-, doeltreffend-, rechtmatigheid 
 Oplossingsgericht voor risico’s gemeente 

 
De onderwerpen in de shortlist korte termijn en de shortlist lange termijn zijn door de RKC 
Koggenland tegen deze criteria afgewogen. De RKC Koggenland heeft daarbij de volgende 
(*voorlopige) keuze uit de genoemde shortlist gemaakt voor het jaar 2019: 
(*verzoeken/suggesties raad waren nog niet bekend ten tijde van de keuze) 
 

 Onderwerp 
 

 

1  Jeugdzorg  
Lokaal 
onderwerp 

Lokaal zijn de toegang en betaalbaarheid van de Jeugdzorg van 
groot maatschappelijk en financieel belang.  
Centrale vraag: is de toegang tot de Jeugdzorg doeltreffend en 
doelmatig georganiseerd en uitgevoerd in Koggenland en welke 
verbeteringen zijn zinvol? 

2  Regionaal 
onderwerp 

onderzoek  

Het regionale onderwerp zal rond de zomer met de andere 
rekenkamers worden besproken. De mogelijkheden zijn: 
statushouders, woningbouw, woonruimteverdeling en 
omgevingswet 

 


