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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019 van de Rekenkamercommissie (Rkc) van de
gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). In het jaarverslag 2018 legt de Rkc
verantwoording af over de onderzoeken en overige activiteiten die zij in 2018 uitvoerde. In het jaarplan
2019 wordt vooruit gekeken naar onderzoeken en overige activiteiten die de Rkc voornemens is om in
2019 uit te voeren.
In 2018 heeft de Rkc de onderzoeken naar de uitvoering door (GR) WerkSaam van de Participatiewet
en het regionaal onderzoek naar de afvalstoffenheffing (in samenwerking met andere
rekenkamercommissies) uitgevoerd en aangeboden aan de drie gemeenteraden.
In 2019 zal de Rkc SED zowel een lokaal onderzoek, een regionaal onderzoek als een quickscan naar de
opvolging van eerdere onderzoeken uitvoeren.
We hebben de keuze voor deze onderzoeken gemaakt op basis van de voorkeuren van de presidia, en
de selectiecriteria voor onderzoek.

De Rekenkamercommissie,
Henk Wokke (voorzitter)
Matthijs Bakker
Tijmen Siermann
Geerten Kruis (secretaris/onderzoeker)
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1. Jaarverslag 2018
1.1 Samenstelling rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie (Rkc) van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED)
bestaat uit drie personen: een voorzitter en twee leden. Zij worden benoemd voor een periode gelijk
aan de zittingstermijn van de gemeenteraad en kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.1 De
Rkc vindt het belangrijk de samenstelling van de commissie periodiek te wijzigen, maar wil ook de
continuïteit waarborgen. Daarom streeft de commissie naar een getrapt aftredingsschema. In het
voorjaar van 2018 is Martijn Dekker afgetreden en hij is vervangen door Tijmen Siermann. Bij de
selectieprocedure hadden ook raadsleden uit de SED-gemeenten in de selectiecommissie zitting.
In 2018 bestond de Rkc uit de volgende leden:
Henk Wokke (voorzitter sinds 28 januari 2016)
Martijn Dekker (lid sinds 5 april 2012, afgetreden op 1 juni 2018)
Matthijs Bakker (lid sinds 21 december 2017)
Tijmen Siermann (lid sinds 1 juni 2018)
De Rkc wordt ondersteund door een secretaris/ onderzoeker die samen met de leden onderzoeken
uitvoert en secretariële werkzaamheden verricht:
Geerten Kruis (22 december 2016 benoemd)

1.2 Onderzoek
In 2018 heeft de Rkc aandacht gegeven aan een drietal onderzoeken2:
1) Begin 2018 heeft de Rkc een onderzoek over de kaderstelling, sturing en controle ten aanzien
van de GR WerkSaam (deelonderzoek 1 WerkSaam) gepresenteerd aan de drie
gemeenteraden.
2) Verder heeft de Rkc een onderzoek uitgevoerd naar beleid, uitvoering en resultaten ten
aanzien van de Participatiewet (deelonderzoek 2 WerkSaam). Begin 2019 is dit gepresenteerd
aan de drie gemeenteraden.
3) De Rkc SED heeft samen met de Rkc Medemblik Opmeer en Rkc Koggenland gezamenlijk een
onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van de afvalstoffenheffing.
In de onderstaande tabel zijn de data van aanvang, oplevering en de daaropvolgende raadsbesluiten
weergegeven. Daarna wordt nader ingegaan op vraagstelling, conclusies, aanbevelingen en
raadsbehandeling van de onderzoeken.

Onderzoeksopzet
Oplevermoment
Raadsbesluit:
- Stede Broec
- Enkhuizen
- Drechterland

1

2

Kaderstelling, sturing en
controle GR WerkSaam
3 juni 2017
13 december 2017

Beleid,
uitvoering
en
resultaten Participatiewet
25 oktober 2017
28 november 2018

Doelmatigheid
afvalstoffenheffing
2 februari 2018
26 november 2018

25 januari 2018
20 februari 2018
19 februari 2018

31 januari 2019
29 januari 2019
28 januari 2019

31 januari 2019
29 januari 2019
25 februari 2019

Zie artikel 3 van de Verordening rekenkamercommissie 2014 van de drie gemeenten.
Hiermee heeft de Rkc voldaan aan het uitgangspunt uit haar onderzoeksprotocol om jaarlijks twee onderzoeken te verrichten.
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Deelonderzoek 1 WerkSaam: kaderstelling, sturing en controle
Op het onderzoek naar de kaderstelling, sturing en controle van de GR WerkSaam is nader ingegaan in
het jaarverslag 2017.

Deelonderzoek 2 WerkSaam : Beleid, uitvoering en resultaten Participatiewet
Dit betreft een tweede deelonderzoek naar de GR WerkSaam. Waar in het eerste deelonderzoek is
ingezoomd op de rol van de raden ten opzichte van de GR, was het doel van dit tweede deelonderzoek
om de raden te voorzien van informatie over het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en de
maatschappelijk effecten (doeltreffendheid) en kosten (doelmatigheid). De Rkc heeft zich hierbij
gericht op de meest omvangrijke taak en de meest omvangrijke doelgroep in het kader van deze wet:
de ondersteuning bij arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden. Voor het onderzoek zijn een
documentenstudie en een kwantitatieve analyse van de resultaten van WerkSaam verricht en zijn er
gesprekken gevoerd met directie, beleidsmedewerkers, uitvoerders en cliënten van WerkSaam.
Hoofdvraag
Zijn het beleid en de uitvoering van de ondersteuning bij arbeidsinschakeling van
bijstandsgerechtigden doeltreffend en doelmatig?
Conclusies en aanbevelingen
Uit het rapport komt naar voren dat WerkSaam de afgelopen jaren verbeteringen heeft doorgevoerd
in haar beleid en de uitvoering daarvan. Het beleidsplan dat begin 2018 is vastgesteld bevat heldere
doelstellingen en beleidskeuzes en een uitgebreide probleemanalyse van het cliëntenbestand en de
arbeidsmarkt. Hoewel er op verschillende manieren wordt gewerkt aan het waarborgen van een
uniforme uitvoering, ontbreekt vooralsnog een compleet overzicht van alle instrumenten en trajecten.
In de P&C-documenten van WerkSaam zijn indicatoren opgenomen waarvan jaarlijks de meeste
worden behaald.
Het belangrijkste verbeterpunt is dat WerkSaam beter voor de gemeenteraden zichtbaar kan maken
hoe de resultaten (doeltreffendheid) en met name de kosten (doelmatigheid) van hun dienstverlening
zich verhouden ten opzichte van het landelijke beeld. Verder doet de Rkc aanbevelingen over de
koppeling tussen de indicatoren uit de P&C-documenten met doelstellingen uit het beleidsplan en
gemeentelijke doelstellingen. Ook zijn er aanbevelingen geformuleerd over het zichtbaar maken van
de resultaten van het doelgroepenbeleid en het beschikbaar maken van instructies en
werkbeschrijvingen voor medewerkers.
Reactie college en raadsbehandeling
In hun bestuurlijke reacties geven de drie colleges aan zich te kunnen vinden in de conclusies en zich
aan te sluiten bij de aanbevelingen. Het college van Drechterland voegt hieraan toe dat zij de
aanbevelingen van de Rkc zal inbrengen in het dagelijks bestuur van WerkSaam. De Rkc heeft het
rapport begin 2019 gepresenteerd tijdens een raadsinformatiebijeenkomst in Enkhuizen en in de RTG
Drechterland en de commissie Samenleving in Stede Broec. De drie gemeenteraden hebben alle
aanbevelingen van de Rkc overgenomen en bekrachtigd met een raadsbesluit.
Een aandachtspunt was de doorlooptijd van dit onderzoek. De tijd tussen het vaststellen van de
onderzoeksopzet en het opleveren van het eindrapport was lang. Dit kwam voor een belangrijk
gedeelte door de tijd die gebruikt is voor de ambtelijke en bestuurlijke wederhoren.
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Doelmatigheid afvalstoffenheffing
Tezamen met de Rekenkamercommissie Koggenland en de Rekenkamercommissie Medemblik
Opmeer is onderzoek gedaan naar de hoogte van de afvalstoffenheffing in Westfriesland. Dit is mede
gedaan naar aanleiding van een verzoek van vier van de zes raden van deze gemeenten. De
overwegingen van de raden voor dit verzoek zijn dat de tarieven in Westfriesland beduidend hoger zijn
dan in omliggende gemeenten en dat het voor de raden onvoldoende duidelijk is hoe deze tarieven
worden bepaald. Daarnaast zijn er in 2018 contractonderhandelingen gestart met het afvalbedrijf HVC
voor het afsluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO). Voor het onderzoek is een
documentenstudie verricht, zijn er interviews afgenomen en is de tariefsopbouw afvalstoffenheffing
per gemeente geanalyseerd en vergeleken met andere gemeenten.
Hoofdvraag
Hoe wordt de heffing afvalstoffen in de betreffende Westfriese gemeenten bepaald en welke factoren
zijn hierbij van invloed, zowel intern (de mate van kostendekkendheid, het toerekenen van activiteiten,
door de raad gestelde kaders etc.) als extern (de heffing vanuit de afvalverwijderaar en afvalverwerker,
de kosten inzake GR CAW, etc.)?
Conclusies en aanbevelingen
De hoofdconclusies - zoals in het rapport toegelicht - zijn samengevat:
De raden staan te veel op afstand in de besturing en inwoners hebben geen invloed op de
tarieven. De raden zijn nog beperkt in positie bij het vaststellen van tarieven.
De afspraken met HVC leiden nu tot hoge tarieven zonder inzicht in de onderliggende kosten.
Het gemeentelijk beleid leidt zo tot grote verschillen in tarieven t.o.v. andere gemeenten.
In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan hoe de raden meer invloed kunnen krijgen
op de besturing en hoe ervoor kan worden gezorgd dat het beleid in de toekomst kan worden
aangepast aan externe ontwikkelingen. Andere aanbevelingen gaan over het inzetten op verlaging van
de tarieven die de gemeenten afdragen aan HVC en het verschaffen van meer inzicht aan de raden in
de kosten.
Reactie college en raadsbehandeling
De colleges van de drie gemeenten geven aan de conclusies van het onderzoek te herkennen. Hier
voegen zij aan toe dat deze goed aansluiten bij de lijn die in CAW-verband is ingezet om te komen tot
een nieuw gemeentelijk grondstoffenplan (GGP) en een nieuwe gemeentelijke
dienstverleningsovereenkomst (DVO). De Rkc heeft het rapport begin 2019 gepresenteerd tijdens een
raadsinformatiebijeenkomst in Enkhuizen en in de RTG Drechterland en de commissie RBFZ in Stede
Broec. De drie gemeenteraden hebben alle aanbevelingen uit het rapport overgenomen en
bekrachtigd met een raadsbesluit.

1.3 Overige activiteiten van de rekenkamercommissie
Rekenkamercommissievergaderingen
De Rkc heeft in 2018 acht keer een reguliere rekenkamercommissievergadering gehouden. Daarnaast
is er drie keer samen met de Rekenkamercommissie Koggenland en de Rekenkamercommissie
Medemblik-Opmeer vergaderd in het kader van het gezamenlijke onderzoek naar de tarieven
afvalstoffenheffing.
Overleggen met presidia en auditcommissies
Op 24 september 2018 en 30 oktober 2018 is kennisgemaakt met de nieuwe auditcommissie van
Drechterland en het nieuwe presidium van Stede Broec (na de gemeenteraadsverkiezingen van mei
2018) en is gesproken over potentiele onderwerpen die de Rkc in de komende periode kan
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onderzoeken. Een overleg met de auditcommissie van Enkhuizen is - vanwege het aantreden van een
nieuwe auditcommissie – verplaatst van eind 2018 naar begin 2019.
Communicatie met de raden
Op 22 maart 2018 heeft de Rkc als onderdeel van het kennismakingsprogramma voor nieuwe
raadsleden een informatiebrief verstuurd aan de nieuwe raden. Hierin wordt ingegaan op de functie
van de Rkc en op de lopende onderzoeken en onderzoeken die de afgelopen jaren zijn verricht.
Daarnaast wordt in de brief vooruitgekeken naar onderwerpen die in aanmerking komen om de
komende periode te worden onderzocht en wordt aangegeven hoe raadsleden contact met de Rkc
kunnen opnemen, bijvoorbeeld om suggesties te doen voor nieuwe onderzoeksonderwerpen. Een van
de manieren waarop de Rkc communiceert is door middel van haar website die gedurende het jaar
wordt geactualiseerd. Ten aanzien van de communicatie heeft de Rkc daarnaast eind 2018 haar
huisstijl geactualiseerd en een nieuw logo aangenomen.
Overleggen met griffiers
Op 25 april 2018 is er door de voorzitter en de secretaris/onderzoeker gesproken met de griffiers van
de drie gemeenten over het jaarverslag 2016/ jaarplan 2017 en lopende zaken. Ook vindt er op
regelmatig basis per mail en telefoon afstemming plaats met de griffiers.
Rekenkamers boven het IJ
‘Rekenkamers boven ’t IJ’ is een overlegstructuur van rekenkamercommissies uit de regio.3 De
voorzitter van de Rkc SED vertegenwoordigd hierbij de Rkc SED. Verder heeft de voorzitter op 21
november 2018 deelgenomen aan een kennisdelingsavond van ‘Rekenkamers boven ‘t IJ’. Tijdens deze
bijeenkomst is met de commissie lokale rekenkamers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
gesproken over de invulling, positionering en het functioneren van de lokale rekenkamer(functie) (zie
jaarplan 2019).
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)
Op 25 mei 2018 hebben de voorzitter en de secretaris/onderzoeker deelgenomen aan het jaarcongres
van de NVRR. Daarnaast heeft de voorzitter in 2018 geparticipeerd in de denktank sociaal domein en
de secretaris/ onderzoeker is lid van het ontwikkelteam van de NVRR. Dit is een commissie die zich
bezighoudt met de ontwikkeling en professionalisering van rekenkamers en haar leden door kennis en
materialen te verzamelen en te ontwikkelen.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Rkc heeft in 2018 haar werkwijze in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening stelt regels voor de verwerking van persoonsgegevens
en organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 hieraan voldoen. De Rkc heeft in het kader hiervan onder
andere een privacyverklaring opgesteld (deze is te raadplegen via de website van de Rkc) en een
functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen. Op de Rkc-vergadering van 17 juli 2018 zijn met
de FG de stappen besproken die de Rkc heeft gezet in het kader van de AVG.
3

Rekenkamers van de volgende gemeenten hebben zich aangesloten bij ‘rekenkamers boven ‘t IJ:
Edam-Volendam en Zeevang;
Waterland;
Oostzaan;
Landsmeer;
Purmerend en Beemster;
Wormerland;
Hoorn;
Koggenland;
Medemblik/Opmeer;
Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland.
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1.4 Financiën
De begroting en realisatie over 2018 zien er als volgt uit:
Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Opmerking

Vergoeding voorzitter en externe leden

€ 11.500

€ 11.768

- € 268

1

Vergoeding onderzoekswerkzaamheden

€ 34.500

€ 31.097

€ 3.403

2

Vergoeding secretariswerkzaamheden

€ 8.000

€ 6.619

€ 1.381

3

Communicatie- en congreskosten

€ 1.000

€ 883

€

Vergaderkosten

€ 500

€ 819

-€ 319

4

Werving en afscheid leden

€ 500

€ 1.754

-€ 1.254

5

Totaal

€ 56.000

€ 52.940

€ 3.060

117

In alle bovengenoemde bedragen is geen BTW opgenomen. Hierbij gaat de Rkc ervan uit dat de BTW
via het compensatiefonds kan worden verrekend. Als toelichting op de grootste verschillen het
volgende:
1) De vergoedingen voor 2018 zijn voor de externe leden in oktober 2018 geïndexeerd.
2) De onderzoekswerkzaamheden van 2018 zijn uitgevoerd door de secretaris/onderzoeker en
de voorzitter.
3) De secretaris/onderzoeker besteedt ca. een dag per maand aan secretariswerkzaamheden
voor de Rkc. Dit behelst onder meer het voorbereiden van de vergaderingen, de
verslaglegging, het onderhouden van de contacten met de griffiers, het bijwerken van de
website. De werkzaamheden voor werving zijn opgenomen onder de wervingskosten
4) In de vergaderkosten zijn ook opgenomen de km vergoedingen van de externe leden
5) De werving en selectiekosten zijn dit jaar hoger door het afscheid van M. Dekker en de werving
van T. Siermann. Hieronder zijn advertentiekosten begrepen van € 1.180.
Op grond van de samenwerkingsovereenkomst inzake de gezamenlijke Rkc SED betaalt elk van de drie
gemeenten naar rato van het aantal inwoners. In januari 2019 heeft de griffie van Stede Broec de
afrekening richting Enkhuizen en Drechterland opgesteld.
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2. Jaarplan 2019
2.1 Samenstelling rekenkamercommissie
Gezien de recente benoemingen van Matthijs Bakker (2017) en Tijmen Siermann (2018) is de
verwachting dat de samenstelling in 2019 niet zal wijzigen. Deze zal dus als volgt zijn:
Henk Wokke (voorzitter sinds 28 januari 2016)
Matthijs Bakker (lid sinds 21 december 2017)
Tijmen Siermann (lid sinds 1 juni 2018)
De Rkc zal ook in 2019 worden ondersteund door een secretaris/ onderzoeker die samen met de leden
onderzoeken uitvoert en secretariële werkzaamheden verricht:
Geerten Kruis (22 december 2016 benoemd)

2.2 Onderzoek
De Rkc heeft begin 2019 de presentaties aan de raadscommissies van de SED gemeenten verzorgt van
de in 2018 uitgevoerde onderzoeken naar de participatiewet en de tariefstelling van de
afvalstoffenheffing. Hierna worden nieuwe onderzoeken opgestart.
Een groslijst met potentiële onderzoeksonderwerpen is met de presidia van Drechterland en Stede
Broec eind 2018 besproken. Overleg hierover met de auditcommissie van Enkhuizen zal begin 2019
plaatsvinden. Hiermee hebben wij de groslijst geactualiseerd. Ook heeft de Rkc haar planning in
februari 2019 besproken met de rekenkamercommissies van Medemblik-Opmeer en van Koggenland.
Op basis hiervan (zie bijlage 1) en de selectiecriteria uit het onderzoeksprotocol kiest de Rkc haar
onderzoeksonderwerpen.
De Rkc is voornemens in 2019 de volgende onderzoeken uit te voeren:
1) Onderzoek toegang Jeugdzorg
2) Keuze maken uit een paar onderwerpen voor een lokaal of regionaal onderzoek
3) Quick scan
1) Onderzoek toegang Jeugdzorg
Dit onderwerp kwam als meest prominent naar voren bij de rondgang langs de presidia. De Rkc
onderzoekt hierbij de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en de uitvoering. Centraal in
het onderzoek staan de begrippen betaalbaar en toegankelijk. In het 1ste kwartaal wordt de
onderzoeksopzet opgesteld en naar de raden gestuurd. De Rkc gaat in het 2de kwartaal 2019 de
documentstudie en interviews uitvoeren. Gepland staat ook een enquête onder jeugdzorgaanbieders
en ook het perspectief van de jeugdigen en hun ouders wordt in het onderzoek meegenomen. De nota
van bevindingen zal rond de zomer worden aangeboden voor ambtelijk wederhoor. Daarna wordt de
bestuurlijke nota gemaakt en met de betreffende portefeuillehouders besproken.
2) Keuze voor een lokaal of regionaal onderzoek
Het tweede onderzoek is een lokaal zo mogelijk regionaal onderzoek dat uitgevoerd kan worden met
de Rekenkamercommissie Koggenland en de Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer (en
eventueel Hoorn). Dit sluit aan bij het feit dat veel onderwerpen van regionale betekenis zijn waarbij
de doelstelling van de Rkc’s is om de gemeenteraden ook bij deze regionale onderwerpen in staat te
stellen om hun kaderstellende en controlerende rol in te vullen.
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De uiteindelijke keuze zal gemaakt worden uit de volgende onderwerpen:
Aanbestedingsbeleid
Woningbouwbeleid
Omgevingswet
Burgerparticipatie
Beleid en uitvoering toewijzen woningen
Rond de zomer zal het onderwerp voor dit onderzoek worden gekozen. De raden van de SED
gemeenten worden hierover met een onderzoeksopzet in kennis gesteld. Het doel is de uitkomsten
van het onderzoek te rapporteren aan de raden eind 2019/begin 2020.
3) Quick scan
Naast het onderzoek naar de toegang tot de Jeugdzorg en een te kiezen lokaal of regionaal onderzoek,
zal de Rkc in 2019 een quickscan uitvoeren naar een van de volgende onderwerpen:
Doorwerking rekenkameronderzoeken programmabegroting en kwaliteit raadsvoorstellen
Doe-mee-onderzoek van de NVRR naar toegankelijkheid gebouwen voor gehandicapten

2.3 Overige activiteiten van de rekenkamercommissie
Rekenkamercommissievergaderingen
De Rkc heeft voor het jaar 2019 elf vergaderingen gepland. Ook zal de Rkc met de
rekenkamercommissies van Medemblik-Opmeer en Koggenland overleggen in het teken van het
regionaal onderzoek en kwaliteitsbevordering.
Contacten gemeenten en raden
De Rkc wil goed contact houden met raden, commissies, griffiers en het contact met de secretarissen
van de diverse gemeenten intensiveren. De presidia en auditcommissie zijn geraadpleegd over een
geschikt onderwerp voor het rekenkameronderzoek (zie paragraaf 2.2). Verder zal de Rkc bij relevante
ontwikkelingen, raadsleden hierover kort informeren.
Kennisdeling en kwaliteitszorg
Net als in 2018 heeft de Rkc het plan om ook in 2019 actief in te zetten op kennisdeling en
kwaliteitszorg. Dit gebeurt op de volgende manieren:
Het bijwonen van informele overleggen van het regionale initiatief ‘Rekenkamers boven ’t IJ’
mede gericht op kennisdeling waarbij verschillende landelijke en lokale ontwikkelingen aan de
orde komen.
Deelname aan activiteiten van de NVRR, zoals bijvoorbeeld aan een van de minicongressen.
Het bespreken van documenten over kwaliteitszorg voor rekenkamercommissies.
Mogelijk externe visitatie door en met andere rekenkamercommissies (regionaal).
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2.4 Financiën
De begroting voor 2019 is gebaseerd op de begroting en rekening over 2018 waarbij gekeken is naar
de verandering en ontwikkeling voor 2019. Dit ziet er als volgt uit:

Vergoeding voorzitter en externe leden
Vergoeding onderzoekswerkzaamheden
Vergoeding secretariswerkzaamheden
Communicatie- en congreskosten
Vergaderkosten
Werving nieuwe leden
Totaal

Begroting 2018
Rekening 2018
Begroting 2019 %
€ 12.000
€ 11.500
€ 11.768
21%
€ 34.500
€ 34.500
€ 31.097
62%
€ 7.500
€ 8.000
€ 6.619
13%
€ 1.000
€ 1.000
€ 883
2%
€ 1.000
€ 500
€ 819
2%
€
0
€ 500
€ 1.754
€ 56.000
€ 56.000
€ 52.940
100%

Het totale budget voor 2019 is onveranderd ten opzichte van 2018. In alle bovengenoemde bedragen
is geen BTW opgenomen. Hierbij gaat de Rkc ervan uit dat de BTW via het compensatiefonds kan
worden verrekend.
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Bijlage 1: Groslijst onderzoeksonderwerpen begin 2019
Op de groslijst staan onderwerpen die de Rkc besproken heeft met de presidia van Drechterland en
Stedebroec en begin 2019 zal bespreken met de auditcommissie van Enkhuizen :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Burgerparticipatie
Digitale dienstverlening (privacy, toegankelijkheid etc.)
Jeugdzorg
Omgevingswet
GGD (Veilig Thuis en/ of grip op de GR en informatievoorziening raden)
Team Inzet
(toegankelijkheid van de) Jeugdzorg
Duurzaamheid
GR Veiligheidsregio
Passend onderwijs

De regionale onderwerpen die afgestemd zijn met de rekenkamercommissie van Medemblik-Opmeer
en rekenkamercommissie Koggenland zijn:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Aanbestedingsbeleid
Woningbouwbeleid
Economisch vestigingsbeleid
Duurzaamheid
Omgevingswet
Burgerparticipatie
Beleid en uitvoering toewijzen woningen aan doelgroepen (Urgentieverklaring)
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