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Openbaarmaking onderzoeken en aanbieding jaarverslag en jaarplan 2014 rekenkamercommissie 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
Hierbij bieden wij u onze rapporten Burgerparticipatie/wijkgericht werken in de gemeente Den Helderen 
Externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid aan. Daarnaast ontvangt u tevens ons Jaarverslag 2013 
en Onderzoeksprogramma 2014. 

De doelstelling voor het onderzoek naar participatiebeleid/wijkgericht werken was het verkrijgen van inzicht 
in de stand van zaken omtrent burgerparticipatie en wijkgericht werken in de gemeente Den Helder. Het 
gaat dan om het beleid en de verschijningsvormen daarvan en dat wat daarbij goed gaat en wat beter kan. 
De effectiviteitsvraag stond voorop. 

Voor wat betreft externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid was het uitgangspunt onderzoek naar 
de werkwijze omtrent externe inhuur; wordt de vanuit eerder rekenkameronderzoek opgestelde kadernota 
Externe Inhuur gevolgd? Wat waren de aard en omvang van de externe inhuur in de periode 2010 tot en 
met 2012? En hoe verhoudt de externe inhuur zich tot het formatiebeleid? 

Wij kunnen ons voorstellen dat beide onderzoeken nadere inzichten verschaffen in het uitzetten van de 
beleidslijnen naar een nieuw collegeprogramma voor de gemeente Den Helder. Om deze reden publiceren 
wij betreffende rapporten op dit moment. Voor de inhoudelijke behandeling van beide rapporten, alsmede 
een nadere kennismaking met de nieuwe gemeenteraad, zoeken wij in overleg met de griffie een geschikt 
moment. 

Indien u nadere vragen heeft over de betreffende documenten, kunt u contact opnemen met de secretaris 
van de rekenkamercommissie via bovenstaand telefoonnummer. 

Hoogachtend, 
de voorzitter van de rekenkamercommissie 

cfrs J. Moree MBA 
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