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Voorstel / besluit:
a.
Constateren dat de gemeenteraad van Heerhugowaard al heel bewust, vroegtijdig en
zeer actief uitvoering geeft aan zijn project “Opkomstbevordering en co-creatie
gemeenteraadsverkiezingen”;
b.

Constateren dat de in de Rekenkamerbrief genoemde algemene duiding en
aanbevelingen in paragraaf 4.1 (blz. 19) een hulpmiddel zijn bij de concrete uitvoering
van de inmiddels in gang gezette opkomstbevorderende maatregelen.

c.

De algemene duiding en aanbevelingen vanuit de gehele Rekenkamerbrief als een
leidraad mee te geven aan de gemeenteraad in zijn nieuwe samenstelling na de
gemeenteraadsverkiezingen.

1. Inleiding
Voor u ligt het eerste onderzoeksprodukt van de nieuwe Rekenkamer van Heerhugowaard. Het
betreft een analyse van de mogelijkheden voor opkomstbevordering en een analyse van het
betrokkenheidsmodel van Heerhugowaard.
Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen wil de Rekenkamer een eerste
onderzoeksopzet uitvoeren. Daarmee had de rekenkamer de taak om binnen korte tijd een
onderzoek uit te voeren waar de huidige raad iets aan heeft en waar de volgende raad mee
verder kan.
2. Beoogd effect
Het beoogde effect zit ‘m al in het onderwerp. Met alle opkomstbevorderende maatregelen wil de
gemeenteraad het effect bereiken dat de opkomst onder de kiesgerechtigde inwoners bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen hoger is dan in 2014.
3. Argumenten
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was de gemiddelde opkomst in het land 54%. In
Heerhugowaard was de opkomst 48,78%. Zowel landelijk als in de gemeente Heerhugowaard
was daarmee een grote groep die geen stem uitbracht. Onderzocht is welke middelen en kanalen
de gemeente doelgericht kan inzetten om inwonersgroepen te informeren om daardoor de
opkomst te bevorderen.
4. Kanttekeningen
N.v.t.
5. Financiële gevolgen
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Geen.
6. Communicatie
De rekenkamerbrief bevat intern aan de gemeenteraad gerichte duidingen en aanbevelingen.
Neemt niet weg dat de brief en de reactie van de gemeenteraad natuurlijk publiekelijk
beschikbaar zijn en komen via de website gemeentebestuur.heerhugoaard.nl.
7. Uitvoering
De duidingen en aanbevelingen zullen meegegeven worden aan de stuurgroep en
de projectgroep Opkomstbevordering.
8. Monitoring/Evaluatie
N.v.t.
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Nr.: RB2018015
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van de raadsgriffier en de raadsvoorzitter d.d. 23 januari 2018;
gelet op het advies van de commissie Middelen- Stadsbeheer d.d. 05 februari 2018;
besluit:
a.

Constateren dat de gemeenteraad van Heerhugowaard al heel bewust, vroegtijdig en
zeer actief uitvoering geeft aan zijn project “Opkomstbevordering en co-creatie
gemeenteraadsverkiezingen”;

b.

Constateren dat de in de Rekenkamerbrief genoemde algemene duiding en
aanbevelingen in paragraaf 4.1 (blz. 19) een hulpmiddel zijn bij de concrete uitvoering
van de inmiddels in gang gezette opkomstbevorderende maatregelen.

c.

De algemene duiding en aanbevelingen vanuit de gehele Rekenkamerbrief als een
leidraad mee te geven aan de gemeenteraad in zijn nieuwe samenstelling na de
gemeenteraadsverkiezingen.

Heerhugowaard, 20 februari 2018
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

