RKC Medemblik – Opmeer

Aan de raad van de gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG Wognum
Betreft:
Datum:
C.C. :

Aanbiedingsbrief bij het RKC rapport ‘Doeltreffendheid Samenwerking
Jeugdhulp, Gemeente Medemblik’
24 mei 2019
College van Medemblik

Geachte raadsleden,
Hierbij ontvangt u het Rekenkamerrapport over het onderwerp ‘Doeltreffendheid
Samenwerking Jeugdhulp, Gemeente Medemblik’. De Rekenkamercommissie (RKC) heeft
over dit onderwerp een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar aanleiding van
besprekingen met de raad en commissieleden in maart en september 2017. Eind 2017
heeft u de onderzoeksopzet ontvangen. In het jaarverslag 2018 zijn de werkzaamheden
toegelicht en u heeft in december 2018 een brief gekregen over de vertraging van dit
onderzoek.
Rapport in 2 delen
Het rapport hebben wij opgesplitst in twee delen:
- Deel 1 Bestuurlijke Nota. Hierin zijn op bestuurlijk niveau voor college en raad de
conclusies en aanbevelingen en de bestuurlijke reactie opgenomen;
- Deel 2 Nota van Bevindingen. Hierin zijn de onderliggende onderzoeksgegevens
opgenomen, waaronder de enquête onder zorgorganisaties.
Deze opsplitsing is bedoeld zodat u kort en bondig de resultaten van het onderzoek
(bestuurlijke nota) kunt lezen en gelijktijdig ook de details en feiten van het onderzoek
(nota van bevindingen) tot uw beschikking heeft.
Bestuurlijke reactie en conclusies en aanbevelingen
De bestuurlijke brief en het nawoord van de RKC zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de
bestuurlijke nota. Wij adviseren u dit met het college te bespreken en de conclusies en
aanbevelingen middels een raadsbesluit over te nemen.
Presentatie en bespreking van het rapport
Naast het rapport ontvangt u ook een samenvatting van het rapport op twee A4’tjes.
Dit is nieuw bij de aanbieding van rapporten. We willen u hiermee beknopt en visueel de
essenties van het onderzoek aanbieden. Dit overzicht kunt u mogelijk nu en in de
toekomst gebruiken bij uw werkzaamheden.
De RKC zal het rapport aan u toelichten op een komende commissievergadering. Wij
stemmen dit af met uw griffier.
Hoogachtend,
De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer
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