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Op 31 maart 2021 ontvingen wij de resultaten van uw onderzoek naar de doorwerking van de aanbeve-
lingen van de Rekenkameronderzoeken in de periode 2014-2020. Een bestuurlijke reactie op dit onder-
zoek, de conclusies en de aanbevelingen volgt in deze brief.  
 
Het college heeft met enige trots kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek. Wij zijn verheugd 
dat de tien onderzochte rekenkameronderzoeken in de periode 2014-2020 met de daarin opgenomen 
aanbevelingen over het algemeen het beoogde leer- en/of verbetereffect hebben gesorteerd.  
 
Ook heeft het college kennisgenomen van beide aanbevelingen. De eerste aanbeveling betreft het on-
derzoek ‘privacy in het sociaal domein’. De Corona pandemie heeft de gemeentelijk organisatie veel extra 
inzet gekost. Hierdoor heeft een prioritering binnen taken en processen plaatsgevonden hetgeen heeft 
geleid tot het uitblijven van een reactie. Net als u zijn wij echter van mening dat dit onderwerp onvermin-
derd actueel en relevant is. Wij zullen hier alsnog duidelijkheid over scheppen.  
 
De tweede aanbeveling heeft betrekking op het onderzoek ‘economisch beleid’. Aanvullend op hetgeen 
eerder door ons college is aangegeven wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het 
uitvoeringsprogramma Economie en Recreatie & Toerisme welke nog dit jaar door ons college wordt 
vastgesteld. Dit programma kan desgewenst een basis vormen voor een gesprek met de gemeenteraad. 
Tevens zal dit onderwerp in de Omgevingsvisie worden belegd welke later dit jaar in concept aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden.   
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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