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Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie Den Helder Quickscan
gevolgen Corona

Geachte raadsleden,
Met deze brief bieden wij u de ‘Quickscan gevolgen coronacrisis voor Den Helder’ aan.
De rekenkamercommissie heeft een quickscan uitgevoerd naar de gevolgen van de
coronacrisis voor de gemeente Den Helder.
In opdracht van de rekenkamercommissie is deze quickscan uitgevoerd door het
onderzoeksbureau BMC. De quickscan biedt de gemeenteraad en inwoners een inventarisatie
van de voorlopige gevolgen van de Coronacrisis voor acht sectoren.
Een quickscan is geen regulier rekenkameronderzoek maar een snel en eenvoudig meet- en
reflectie-instrument waarmee we een beeld krijgen over de wijze waarop maatregelen en
processen het gemeentelijk beleid beïnvloeden.
De quickscan is uitgevoerd door middel van deskresearch en data-analyse met behulp van
openbare databronnen. De uitkomst van dit onderzoek is daarnaast voorzien van duiding door
experts. Eenzelfde quickscan is door BMC ook uitgevoerd in opdracht van de
rekenkamercommissies in de gemeenten Alkmaar, Nieuwegein en Dronten.
In de quickscan zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de volgende acht sectoren
onderzocht:
1. Wmo en Jeugd
2. Participatie
3. Lokale economie
4. Veiligheid en openbare orde
5. Cultuur en sport
6. Natuur en milieu
7. Wonen en bouw
8. Onderwijs en buitenschoolse opvang
Gezien de keuze voor een quickscan rapporteert de rekenkamer de bevindingen van het
onderzoek in de vorm van een rekenkamerbrief. In deze rekenkamerbrief kunt u in het kort de
belangrijkste bevindingen en aandachtspunten teruglezen.
In de bijlage, die u naast de rekenkamerbrief aantreft, vind u het uitgebreide onderzoek en
verdieping per sector. Aangezien het hier geen uitgebreid compleet rekenkameronderzoek
betreft, met hoor en wederhoor, zal de rekenkamercommissie u geen concrete aanbevelingen
doen in de vorm van een raadsvoorstel.
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De rekenkamercommissie heeft met deze rekenkamerbrief en de uitkomsten van de quickscan
het doel u handvatten en informatie te geven die u kunt gebruiken in het uitvoeren van uw
controlerende en kaderstellende taak.
Want, zoals ook in de rekenkamerbrief wordt benoemd, het uitvoeren van deze taak is in tijden
van corona des te uitdagender en ook belangrijker geworden.
Mocht u de bevindingen zoals uiteengezet in de rekenkamerbrief en de bijlage met de
rekenkamercommissie en de onderzoekers met uw politieke collega’s willen bespreken in
bijvoorbeeld commissieverband in de maand mei, dan zal het agenderingsverzoek daartoe
door uzelf (één of meerder fracties) langs de daarvoor gebruikelijke weg moeten worden
gedaan.
Uiteraard is de rekenkamercommissie gaarne bereid om in zo’n eventuele commissiebijeenkomst samen met de onderzoekers een korte toelichting over deze quickscan te geven.
Vooralsnog volstaan wij met het rondzenden van de rekenkamerbrief met de belangrijkste
bevindingen en de verdieping per sector in de bijlage.

Hoogachtend,
namens de rekenkamercommissie Den Helder,

Marcel van den Heuvel
Voorzitter
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