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Geachte leden van de raad,

Hierbij biedt de Rekenkamer Langedijk u een onderzoeksrapport aan, zie bijgevoegd bij
deze brief. De rekenkamer verzoekt u het onderzoeksrapport te agenderen.
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar ‘Muziekonderwijs 3.0’. Dat
onderwerp maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van de rekenkamer, zoals
afgestemd met de klankbordgroep van de raad, zie bijgevoegd bij deze brief.

Aanleiding van het onderzoek
Binnen het cultuurdomein van de gemeente Langedijk spelen veel ontwikkelingen
waaronder bezuinigingen, herijking van het subsidie- en accommodatiebeleid en de
wens om de ‘eigen kracht’ in de samenleving aan te spreken. De gemeenteraad wil lessen
trekken uit het beleid ‘Muziekeducatie 3.0 om goed in te kunnen spelen op deze
ontwikkelingen. De rekenkamercommissie heeft daarom onderzoek uitgevoerd naar dit
onderwerp.

Aanpak
Het type onderzoek is een zogenaamde ‘rekenkamercontrole’. Dit type onderzoek past
bij hanteerbare onderwerpen die met een relatief beperkte inzet afgehandeld kunnen
worden. De aanpak is innovatief en past binnen de werkwijze Rekenkamer Nieuw Stijl,
met als doel om de regie van de raad op rekenkameronderzoek te vergroten.
Verschillende zaken zijn daarbij vernieuwend:
− De raad is actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek door betrokkenheid
van een daartoe ingestelde raadswerkgroep, uiteraard met behoud van de
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onafhankelijke positie van de rekenkamercommissie. Dat betekent dat raadsleden
actief meedoen in het onderzoeksproces: als verkenner, mede-onderzoeker,
interviewer en gesprekspartner van de rekenkamercommissie. De directeur van de
rekenkamer geeft leiding aan het onderzoek en begeleidt verschillende
werkbijeenkomsten met de raadswerkgroep.
− De rapportage heeft een korte en compacte vorm.
− Ambtelijk- en bestuurlijk wederhoor wordt zoveel als mogelijk geïntegreerd in het
onderzoeksproces (zie hieronder de raadsbehandeling).

Raadsbehandeling
De werkwijze voor een rekenkamercontrole voorziet in een ambtelijke verificatie op de
feiten. Voor het voorliggende onderzoek zijn de bevindingen (feiten) dus gecontroleerd
door de ambtelijke organisatie. De bestuurlijke reactie kan tijdens de raadsbehandeling
in directe wisselwerking met de raad plaatsvinden. Dit sluit aan bij de controlerende rol
van de raad en de doorlooptijd van rekenkameronderzoek wordt ingekort.
Als laatste zal de hierboven geschetste werkwijze worden geëvalueerd met de
klankbordgroep. Dat is op zijn plaats gezien de vernieuwende aanpak. Lessen zullen
worden meegenomen in eerstvolgende onderzoeken door de rekenkamer.
De rekenkamer bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,
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