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De rekenkamer Zandvoort wil graag binnenkort starten met een onderzoek naar samenwerken bij de 

vorming (en implementatie) van beleid in de gemeente Zandvoort. Aanleiding voor het onderzoek is 

de observatie van de rekenkamer dat:  

- Eenmaal besloten beleid regelmatig in de uitvoering vast lijkt te lopen op eerder niet onder-

kende bezwaren, 

- Eerder ingebrachte bezwaren mede bron lijken te zijn voor het opnieuw openen van de dis-

cussie rond delen van het beleid, 

- In het coalitieakkoord prominent aandacht is voor samenwerken van het bestuur met andere 

besturen en zeker ook met de bevolking.  

 

Bovenstaande leidt tot de volgende onderzoeksvraag:  

Op welke wijze zijn de participatietrajecten voor het ontwikkelen of het bijstellen van beleid (voor de 

middel lange en lange termijn) de laatste jaren vorm gegeven, welke resultaten zijn daarmee behaald 

en welke handreikingen volgen daaruit – en uit goede ervaringen in Zandvoort en elders – voor op te 

starten participatietrajecten?  

 

De rekenkamer Zandvoort werkt voor dit onderzoek niet met een onderzoeksopzet. Wij willen opti-

maal gebruik maken van de kennis, expertise en creativiteit van de (beoogde) onderzoekers om uit-

eindelijk te komen tot de juiste onderzoeksvragen en definitieve onderzoeksopzet.  

Vooralsnog hanteren wij voor deze opzet de volgende kaders:  

• Grofweg kunnen participatietrajecten verdeeld worden in trajecten met medeoverheden, met 

ondernemingen en met bewoners. In dit onderzoek is de aandacht met name gericht op trajecten met 

(ondernemers en) bewoners; 

• Bij het gebruik van interviews als methodiek zien wij deze gaarne ook gehouden met  bewoners 

en plaatselijke ondernemers;     

• Vanwege recente onderzoeken naar parkeren en woningbouw stellen we ons voor deze be-

leidsvelden niet in de casuïstiek van het onderzoek te betrekken.  

 

Logischerwijze vragen wij in dit stadium van het selectieproces nog geen offerte. Wel zouden we graag 

op hoofdlijnen een indruk krijgen van uw voorgestelde aanpak en van wat we zouden mogen verwach-

ten (welke visie heeft u op het onderwerp, welke accenten zou u leggen in het onderzoek, welke uit-

gangspunten en welke invalshoek zou u hanteren, et cetera). 

Ook krijgen we graag een eerste indruk van het onderzoeksteam en een idee van de kosten. We zou-

den uw voorstel voor een aanpak graag toegelicht zien in een korte schriftelijke toelichting (<5 pa-

gina’s). Deze toelichting willen we gebruiken voor het maken van een eerste selectie uit de ontvangen 

reacties. 

 

Overigens vindt de rekenkamer het belangrijk dat opdrachtnemers die werken voor de rekenkamer 

Zandvoort onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de in te huren externe onderzoekers de afgelopen 5 jaar 
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geen onderzoekstraject, adviestraject en / of andere opdrachten voor de gemeente Zandvoort (of – 

vanwege de ambtelijke samenwerking - de gemeente Haarlem) hebben uitgevoerd op het onderwerp 

waarop de rekenkamer onderzoek gaat doen of een onderwerp dat een sterk verband heeft met het 

voorgenomen rekenkameronderzoek.  

Indien dit voor u geldt, kunt u helaas niet in aanmerking komen voor uitvoering van dit onderzoek.  

 

Indien gewenst kunt u voor nadere informatie contact opnemen met R.J.E. Douma,  

r.j.e.douma@hetnet.nl.  

 

Indien u belangstelling heeft ontvangen wij uw toelichting graag uiterlijk 27 oktober 2022.Vooralsnog 

is het de bedoeling met enkele geselecteerde bureaus op 17 november 2022 ’s avonds een gesprek (in 

Zandvoort) te voeren over dit rekenkameronderzoek. Met vriendelijke groet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. R.J.E. Douma, 

Voorzitter rekenkamer Zandvoort. 
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