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Geachte raadsleden, dames en heren,
Voordat het zomerreces aanbreekt, over ongeveer een maand, wil de RKC u op de hoogte
brengen van de laatste ontwikkelingen.
Hierbij gaat het om de volgende punten:
1. EEN NIEUW ONDERZOEK
Eerder hebben we u laten wetndat het volgende onderzoek zich zou richten op
het sociaal domein. De RKC heeft echter afgelopen week een conceptonderzoeksopzet ontvangen van ZorgfocuZ. Dat bureau gaat in opdracht van het
college een onderzoek doen naar de werkwijze van het sociaal domein. Dat
gegeven is voor de RKC reden om eerst te bezien of twee onderzoeken zinvol zijn.
Daarom gaat de RKC eerst overleggen waar het onderzoek van ZorgfocusZ zich
precies wel en niet op richt. Wordt dus binnenkort vervolgd !!
2. HET ONDERZOEK INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID
Dit RKC-onderzoek heeft uw goedkeuring inmiddels kunnen wegdragen, hetgeen
ons natuurlijk tot de nodige tevredenheid stemt.
Dit onderzoek droeg een kenmerk van actualiteit gezien de nodige berichten over
“datalekken” in het land, zodat het beleid van uw raad goed bij de tijd kon blijven.
De RKC wijst u nog graag op een interessant artikel dat onlangs in Binnenlands
Bestuur is geplaatst.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/politiek-verplicht-jaarlijksinformeren-over.9564646.lynkx
3. REORGANISATIE EN WEGENBEHEERSPLAN
Deze beleidszaken blijken nog steeds actueel te zijn, zodat de onderzoeken die de
RKC op deze terreinen heeft uitgevoerd een steentje hebben kunnen bijdragen
aan goede afwegingen in uw raadsvergadering ten aanzien van uw
kaderstellende en controlerende taak.

4. KENNISMAKING MET DE BURGEMEESTER
Omdat vanwege de agenda’s van de RKC-leden het niet mogelijk was de
installatie van de nieuwe burgemeester bij te wonen, zal de voorzitter binnenkort
een afspraak verzoeken voor een kennismaking.
5. JAARVERSLAG 2016
De RKC gaat er van uit dat dit jaarverslag uw goedkeuring heeft kunnen weg
dragen, gezien er door ons geen reacties zijn ontvangen.
Dank voor deze instemming.

