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1 INTRODUCTIE 
 

1.1  AANLEIDING 
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het groenbeleid 

en het beheer van het groen in de gemeente Katwijk. De kwaliteit van het openbaar groen 

raakt alle inwoners en bezoekers van Katwijk. Voor een prettig leef- en verblijfklimaat is een 

goede kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte van groot maatschappelijk belang. De 

gemeenteraad heeft daarom in 2008 in de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) zijn 

ambities voor de kwaliteitsniveaus in de openbare ruimte vastgelegd. Voor het onderdeel 

‘groen’ heeft de raad vervolgens in 2009 het Groenbeleidsplan 2009-2019 vastgesteld.  

 

Halverwege de beleidsperiode acht de rekenkamercommissie het een goed moment om de 

vorderingen van het beleid te onderzoeken en te bezien of het college goed op weg is met de 

uitvoering. Er is voor de rekenkamercommissie geen concrete aanleiding geweest om het 

groenbeleid te onderzoeken of aan te nemen dat het groenbeleid in de gemeente niet 

effectief of efficiënt zou verlopen.  

 

 

1.2  DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
Voor dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie de volgende drie doelstellingen 

geformuleerd: 

 

Doelstelling 

 inzicht krijgen in de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan het  

groenbeleid en groenbeheer; 

 een oordeel geven over de mate waarin de gemeente (halverwege de beleidsperiode) 

doelstellingen en ambities bereikt; 

 aanbevelingen doen aan college en raad voor het verbeteren van de uitvoering van 

het groenbeleid en groenbeheer. 

 

Centrale vraagstelling:  

Geeft de gemeente Katwijk op een doeltreffende en doelmatige wijze uitvoering aan  

het groenbeleid en het groenbeheer? 
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De hoofdvraag is uitgewerkt in 17 deelvragen. De deelvragen zijn ingedeeld naar drie 

verschillende aspecten: beleid, uitvoering en informatievoorziening en verantwoording. 

 

Beleid 

1. Welke doelstellingen en ambities heeft de gemeenteraad geformuleerd voor het 

groenbeleid en het groenbeheer? 

2. Voldoet de wijze waarop het beleid is geformuleerd aan de voorwaarden voor een 

adequate sturing?   

3. In hoeverre is de raad betrokken geweest bij de besluitvorming over het groenbeleid en 

het groenbeheer?  

4. Op basis van welke ervaringsgegevens en/of kengetallen is het groenbeheer en 

groenbeleid opgesteld? 

5. Op welke wijze en in welke mate zijn burgers betrokken bij de totstandkoming van het 

groenbeleid en de kwaliteitsniveaus voor het groenbeheer? 

 

Uitvoering 

6. Op welke wijze is de uitvoering van het groenbeleid en groenbeheer in Katwijk 

georganiseerd? 

7. Op welke wijze en in welke mate wordt gemonitord en gestuurd op de voortgang van de 

uitvoering van het groenbeleid en groenbeheer? 

8. Voldoet de wijze waarop de uitvoering van het groenbeleid en groenbeheer is 

georganiseerd aan de voorwaarden voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering? 

9. Op welke wijze zijn de ambities van het groenbeleid en het groenbeheer vertaald naar de 

uitvoering? 

10. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen ter uitvoering van het groenbeleid? 

11. In hoeverre is de gemeente gevorderd met de realisatie van de beoogde doelstellingen en 

ambities? 

12. Welke besteding van middelen is gemoeid met de uitvoering van het groenbeleid? 

13. Welke besteding van middelen is gemoeid met de uitvoering van het groenbeheer? 

14. In hoeverre zijn de middelen doelmatig en doeltreffend besteed?  

15. Op welke wijze en in welke mate zijn burgers betrokken bij de uitvoering van het 

groenbeleid en het groenbeheer? 

 

Informatievoorziening en verantwoording 

16. Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van beleidsdoelstellingen, de 

voortgang van de uitvoering van beleid en het groenbeheer en de besteding van 

gemeentemiddelen? 

17. In hoeverre leidt verantwoording tot bijsturing van het beleid? 
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1.3  UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
Het onderzoek is uitgevoerd in vijf fasen. Fase 1 vormde de voorbereiding op de 

onderzoeksuitvoering. Het onderzoek startte met vaststelling van het normenkader en het 

maken van afspraken over de planning. Ook werd het onderzoek geïntroduceerd bij een 

vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie en is een informatieverzoek uitgezet.  

 

Fase 2 bestond uit een inventarisatie van de beleidsmatige kaders over groen in Katwijk aan 

de hand van documentanalyse en een interview met de bestuurlijk verantwoordelijke. Aan 

het einde van deze fase zijn aan de hand van de vooraf vastgestelde criteria drie casussen 

geselecteerd (zie ook paragraaf 1.4).  

 

In de derde fase is de organisatie en uitvoering onderzocht aan de hand van beschikbare 

documenten over de werkwijze van de organisatie, monitoring en verantwoording, een 

analyse van drie specifieke werkzaamheden (grootschalig onderhoud Laan van Nieuw Zuid, 

extra inzet onderhoud bomen en regulier groenbeheer Katwijk-Noord) en een reeks 

interviews op bestuurlijk en ambtelijk niveau: met afdelingshoofden, teamleiders en 

medewerkers betrokken bij de uitvoering en met de bestuurder. 

 

In fase 4 is de informatievoorziening en verantwoording aan de raad in kaart gebracht, aan 

de hand van de beschikbare verantwoordingsinformatie. In de 5e fase tenslotte, is dit rapport 

opgesteld. De rekenkamercommissie heeft de ambtelijke organisatie op 4 december 2014 

gevraagd om de feitelijke juistheid van de Nota van bevindingen vast te stellen. De 

opmerkingen uit het ambtelijk wederhoor zijn in de definitieve rapportage verwerkt. 

Vervolgens is de Bestuurlijke Nota voor een reactie voorgelegd aan het college op 21 januari 

2015. De reactie van het college is opgenomen in dit rapport, in hoofdstuk 3. 

 

 

1.4  FUNCTIE VAN DE CASUSSEN 
Openbaar groen is een omvangrijk beleidsdomein dat zich uitstrekt van het ‘dagelijkse’ 

snoeiwerk aan bomen, de vervanging van groen bij groot onderhoud aan een straat, de 

vervanging van dode struiken door de gemeente tot aanbestedingen van het groenbeheer aan 

toe. Om een uitspraak te kunnen doen over de vertaling van het beleid in de dagelijkse 

praktijk heeft de rekenkamercommissie drie casussen onderzocht. Bij de selectie van de 

casussen is rekening gehouden met de spreiding over de aard van de werkzaamheden (beleid 

versus beheer), de uitvoeringswijze (uitvoering door gemeente versus uitbesteding) en de 

omvang van het budget.  
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De rekenkamercommissie heeft de volgende drie casussen onderzocht: 

1. Herinrichting Laan van Nieuw Zuid; 

2. Extra onderhoudsmaatregelen (t.b.v. uitvoering) bomen(beleidsplan); 

3. Regulier groenbeheer Katwijk-Noord / Hoornes-Rijnsoever. 

 

 

1.5  LEESWIJZER 
Het eindrapport van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar het groenbeleid en 

groenbeheer bestaat uit twee delen, een Bestuurlijke Nota en een Nota van bevindingen. In 

deze Bestuurlijke Nota is in hoofdstuk 2 de centrale boodschap die van de bevindingen van 

het onderzoek uitgaan geformuleerd. Hierin staan de conclusies en aanbevelingen 

opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat de reactie van het college van B&W. In hoofdstuk 4 staat het 

nawoord van de rekenkamercommissie.  

 

De Nota van bevindingen bevat de onderzoeksbevindingen en bestaat uit 3 hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 gaat in op het beleid dat is vastgesteld op het gebied van groen. De uitvoering 

van het beleid staat beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 komt de 

informatievoorziening en verantwoording aan de raad aan de orde. 

 

De Nota van bevindingen bevat vijf bijlagen. In de bijlagen 1 tot en met 3 staan de drie 

casussen beschreven. Bijlage 4 bevat het gehanteerde normenkader inclusief een 

beoordeling. Bijlage 5 tot slot geeft de gehanteerde bronnen weer.  
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2  CENTRALE BOODSCHAP 

Dit hoofdstuk start met de beantwoording van de centrale vraag. In paragraaf 2.2 heeft de 

rekenkamercommissie conclusies geformuleerd. Op basis daarvan zijn aanbevelingen 

geformuleerd. 

 

2.1  BEANTWOORDING CENTRALE VRAAG 

Geeft de gemeente Katwijk op een doeltreffende en doelmatige wijze uitvoering aan het 

groenbeleid en het groenbeheer? 

 

Groenbeleid 

De Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) geeft samen met het Groenbeleidsplan het 

beleidskader voor groenbeleid. Als beleidskader is het Groenbeleidsplan echter zo 

omvangrijk en globaal geformuleerd, dat sturing door raad en college alleen goed mogelijk is 

als er een adequate vertaling in uitvoeringsprogramma’s plaats zou vinden.  Het 

Groenbeleidsplan is in Katwijk echter niet vertaald in uitvoeringsprogramma’s. Ook in de 

concrete maatregelen waartoe wordt besloten, wordt de vertaling van beleid naar de 

uitvoering niet expliciet gemaakt. Het zicht op de voortgang van het groenbeleid is daarmee 

beperkt.  

 

Op basis van de concrete projecten is duidelijk geworden dat het beleid ten uitvoer wordt 

gebracht, maar de precieze waarde van deze resultaten valt niet in te schatten, doordat de 

benodigde monitorings- en verantwoordingsinformatie ontbreekt.  

 

Groenbeheer 

Katwijk heeft geen Groenbeheerplan, waarin de financiële kaders voor het groenbeheer 

staan. Ten aanzien van het groenbeheer wordt ambtelijk adequaat gecontroleerd of de 

uitvoering voldoet aan de afspraken. Daarmee zijn op ambtelijk niveau voldoende 

waarborgen dat het beheer zorgvuldig plaatsvindt. Ook hier is de monitorings- en 

verantwoordingsinformatie richting college en raad niet zodanig dat sturing op inhoudelijke 

en financiële resultaten eenvoudig plaats kan vinden. 

 

Zowel over het groenbeleid als het groenbeheer kan worden gesteld dat de inhoudelijke en 

financiële resultaten niet helder uit de verantwoordingsinformatie zijn af te leiden.  
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2.2  CONCLUSIES  
 

Beleid 

De Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) uit 2008 vormt samen met het Groenbeleidsplan 

uit 2009 het vigerende groenbeleid. Hiermee wordt inmiddels niet meer aan de spelregels uit 

de Financiële verordening voldoen, waarin voorgeschreven staat dat het college elke 4 jaar 

een Nota Onderhoud Openbare Ruimte aanbieden. Die nota dient net als de VORK uit 2008 

het kader te bevatten voor onder meer het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar 

groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair en speelplaatsen. 

 

Zowel in de VORK als in het Groenbeleidsplan is een grote hoeveelheid doelstellingen 

opgenomen, die veelal weinig concreet en moeilijk meetbaar zijn. Samen met het 

bomenbeleidsplan, de notitie snippergroen en de beleidsnota geveltuinen hebben college en 

raad een omvangrijk beleidsraamwerk opgebouwd. De stuurbaarheid op en navolgbaarheid 

van doelstellingen is evenwel gecompliceerd, zowel voor organisatie, college als raad. 

 

De raad heeft bij vaststelling van de VORK en het Groenbeleidsplan zijn 

sturingsmogelijkheden beperkt benut. Hoewel de kwaliteitsniveaus in de VORK in potentie 

een helder sturingsinstrumentarium kunnen zijn, heeft het college de raad daarin geen 

keuzescenario’s voorgelegd. De gemeenteraad heeft daar op zijn beurt niet bij het college op 

aangedrongen. Bovendien maken de VORK en het Groenbeleidsplan de financiële 

consequenties voor vaststelling van beleid niet inzichtelijk. Met de raadsbespreking wordt 

niet duidelijk of de gestelde ambities binnen het financiële kader gerealiseerd kunnen 

worden. 

 

Inwoners hebben een stevige rol gekregen bij de vaststelling van het beleid. Bij de 

vaststelling van de VORK is goed naar de inbreng van burgers geluisterd. Dit heeft 

uiteindelijk geresulteerd in verhoging van het kwaliteitsniveau op één van de onderdelen. 

Het beschikbaar stellen van extra financiële middelen door de raad werd geïnitieerd door 

burgers. 

 

Uitvoering 

Het Groenbeleidsplan heeft geen vertaling gekregen in een Uitvoeringsprogramma, waarin 

de koppeling kan worden gelegd met de geformuleerde doelen, middelen en planning.  

Het college heeft begin 2014 wel het voorstel “Uitvoering Groenbeleidsplan” aan de raad ter 

besluitvorming voorgelegd. In het voorstel wordt echter niet onderbouwd in hoeverre de 

genoemde projecten bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelstellingen, zoals die in het 

beleidsplan door de raad zijn vastgesteld. 
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De in het Groenbeleidsplan beoogde uitwerking in een Groenbeheerplan heeft niet 

plaatsgevonden. Desondanks is er binnen de organisatie sterke aandacht voor het 

groenbeheer. Dat blijkt onder meer uit de adequate manier waarop het onderhoud aan 

bomen en het regulier beheer van het openbaar groen in Katwijk-Noord is vormgegeven. In 

beide gevallen houdt de gemeente voldoende toezicht en heeft ze waarborgen om na te gaan 

of het beheer volgens plan uitgevoerd is. Bij knelpunten wordt hierop, onder meer naar 

aanleiding van meldingen in de openbare ruimte, adequaat geanticipeerd.  

 

Het groenbeheer is belegd bij de afdeling Beheer en vastgoed. De voorbereiding en uitvoering 

van het groenbeleid ligt ook formeel bij deze afdeling, maar krijgt minder aandacht. Binnen 

de afdeling is er geen centrale functionaris die waakt over de voortgang van het groenbeleid. 

De afdeling Ruimte en Veiligheid draagt in principe zorg voor de uitvoering van groen bij 

onder meer nieuwbouwprojecten. De afstemming tussen de afdeling Beheer en Vastgoed en 

de afdeling Ruimte en Veiligheid verloopt niet optimaal. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 

de afdeling Beheer en Vastgoed niet altijd tijdig bij zulke projecten wordt betrokken. 

 

Resultaten 

De resultaten van het in 2009 vastgestelde groenbeleid zijn beperkt zichtbaar. De 

doelstellingen worden wel geregeld vertaald naar concrete maatregelen, maar de organisatie 

en het college maken dit in planning-en-controldocumenten en andere raads- en 

collegevoorstellen zelden expliciet. Ook de vijfjaarlijkse bijstelling die op grond van het 

Groenbeleidsplan verwacht had mogen worden heeft niet plaatsgevonden. Het gevolg 

hiervan is dat het zicht op doelrealisatie zowel binnen de organisatie als bij het college en de 

gemeenteraad beperkt is.  

 

Bij de concrete projecten (zoals bij de herinrichting van Laan van Nieuw Zuid) wordt de 

relatie met het beleidsplan goed inzichtelijk gemaakt. Hierin wordt navolgbaar en adequaat 

uitvoering gegeven aan de ambities uit het Groenbeleidsplan.  

 

De monitoring op de voortgang van projecten vindt niet gestructureerd plaats, maar alleen 

wanneer inhoudelijke, financiële en procesmatige knelpunten zich voordoen. De sturing staat 

daarmee automatisch in het teken van probleemoplossing, terwijl het zicht op het 

functioneren van het gemeentelijk groenbeleid en -beheer op andere manieren beperkt is.  

Het zicht op de financiële situatie (bij afzonderlijke projecten) is ook beperkt, omdat de 

financiële rapportage op geaggregeerd niveau plaatsvindt.  
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Katwijk heeft de betrokkenheid van inwoners bij de uitvoering van beleid hoog in het vaandel 

staan. Bij de herinrichting van de Laan van Nieuw Zuid en het regulier groenbeheer in 

Katwijk Noord zijn burgers nauw betrokken. Inwoners worden actief betrokken bij 

grootschalig onderhoud, waarbij de gemeente suggesties verwerkt in de definitieve plannen. 

Ook ten aanzien van regulier onderhoud worden inwoners betrokken: met een burgerschouw 

wordt hen de mogelijkheid gegeven hun mening over de kwaliteit van onder meer het groen 

te laten blijken. 

 

Informatievoorziening en verantwoording 

De informatie die de raad ontvangt over groen, is methodisch niet gekoppeld aan de 

doelstellingen uit het Groenbeleidsplan. Op basis van de verantwoordingsinformatie die de 

raad ontvangt is deze niet in staat om de voortgang van het Groenbeleidsplan en het 

groenbeheer adequaat te volgen. De gehanteerde indicatoren wisselden in de afgelopen jaren 

behoorlijk van samenstelling. Hoewel de doelen die in de Programmabegroting staan over 

groen niet adequaat aansluiten bij het beleid, is deze rapportage van goede kwaliteit en wordt 

er in de jaarrekening helder en inzichtelijk verantwoord. Bijstelling van beleid vond plaats op 

basis van knelpunten in de uitvoering. 

 

2.3  AANBEVELINGEN 
Op basis van de conclusies en de beantwoording van de hoofdvraag doet de 

rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen:  

 

1. Actualiseer de Visie Openbare Ruimte Katwijk om invulling te geven aan de spelregels 

uit de financiële verordening. Benut deze actualisatie als raad om te sturen op de 

gewenste kwaliteitsniveaus.  

 

2. Vertaal het gewenste kwaliteitsniveau vervolgens in een Groenbeheerplan. Hierdoor 

wordt ook de financiële sturing op het groenbeheer versterkt.  

 

3. Evalueer het Groenbeleidsplan. Prioriteer als gemeenteraad binnen de gestelde ambities 

uit het Groenbeleidsplan en werk dit zodanig uit dat het ambitieniveau aansluit bij de in 

te zetten middelen. Met de selectie van enkele concrete ambities kan het zicht op de 

uitvoering van deze ambities sterk worden verbeterd. Voorkom dat extra middelen voor 

groenbeleid worden toegekend zonder een concrete bestemming. Zorg er tegelijkertijd 

met de tussentijdse beleidsherziening voor dat financiële middelen op één plek worden 

belegd, zodat de financiële transparantie van groenbeheer wordt vergroot. 
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4. Ontwikkel het jaarlijks raadsvoorstel Uitvoering Groenbeleidsplan door tot een 

meerjarig uitvoeringsprogramma, zodat de koppeling tussen beleid en uitvoering wordt 

verbeterd. Breng in de geselecteerde projecten van het uitvoeringsprogramma expliciet 

naar voren op welke manier projecten resulteren in realisatie van de door de raad 

gestelde concrete ambities uit het Groenbeleidsplan.  

 

5. Benut als college het meerjarig uitvoeringsprogramma tevens om de interne sturing op 

de uitvoering van groenbeheer en groenbeleid te verstevigen. Dit kan door frequent 

over de projecten uit het meerjarig uitvoeringsprogramma te laten verantwoorden op de 

aspecten inhoud, financiën en planning in een voortgangsrapportage. 

 

6. Maak als college de concrete ambities van de raad uit het groenbeleid, de 

geactualiseerde kwaliteitsniveaus uit de VORK − zoals die vervolgens vertaald zijn in 

het groenbeheerplan − samen met de geaggregeerde gegevens over de ambtelijke 

voortgangsrapportage zichtbaar in planning-en-controldocumenten. Zodoende krijgt 

de raad een sturingsinstrument in handen om op hoofdlijnen (bij) te sturen op de 

uitvoering van groenbeleid en -beheer.  
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3  REACTIE COLLEGE B&W  

  

13



 
 
 
 
 
 
  

14



4  NAWOORD REKENKAMERCOMMISSIE 

De kwaliteit van het openbaar groen raakt alle inwoners en bezoekers van Katwijk. Voor een 

prettig leef- en verblijfklimaat is een goede kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte 

van groot maatschappelijk belang. De gemeenteraad heeft daarom in 2008 in de Visie 

Openbare Ruimte Katwijk (VORK) zijn ambities voor de kwaliteitsniveaus in de openbare 

ruimte vastgelegd en voor het onderdeel ‘groen’ in 2009 het Groenbeleidsplan 2009-2019 

vastgesteld.  Halverwege de beleidsperiode achtten wij het een goed moment om de 

vorderingen van het beleid te onderzoeken en te bezien of het college goed op weg is met de 

uitvoering.  

 

Wij danken het college voor haar reactie op de conclusies en aanbevelingen van ons 

onderzoek naar het Groenbeleid en groenbeheer. Wij constateren dat het college zich kan 

vinden in de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Wij zijn ook verheugd dat het 

college het opvolgen van de aanbevelingen voorzien heeft van een concrete planning. Dit 

maakt het voor de raad mogelijk om de uitvoering via de Lange Termijnagenda te monitoren. 

Uit de planning blijkt dat het college het komende jaar intensief wil gebruiken voor het 

inzetten van de nodige acties op het gebied van Groenbeleid- en beheer. In één oogopslag ziet 

dat er als volgt uit: 

 

Maart 2015 Meerjarig Uitvoeringsprogramma Groenbeleid 

Juni 2015 Evaluatie en actualisatie VORK 

September 2015  Evaluatie Groenbeleidsplan  

Maart 2016 Groenbeheerplan 

 

Wij zijn ingenomen met de prioriteit die het college stelt aan het opstellen van het meerjarig 

uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma achten wij belangrijk omdat het de 

schakel moet zijn tussen enerzijds de beoogde doelen van het beleid en de concrete 

uitvoering. Het uitvoeringsprogramma is de plek bij uitstek waar de vertaalslag van beleid 

naar uitvoering en beheer wordt gemaakt. Wij vragen ons echter wel af of het raadzaam is nu 

een meerjarig uitvoeringsplan vast te stellen en pas over een half jaar het Groenbeleid te 

evalueren. Het verdient in ieder geval aanbeveling om bij de behandeling van het 

uitvoeringsplan te beoordelen of goed wordt aangehaakt bij de beleidsdoelstellingen van de 

raad. 
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De reactie van het college op de laatste aanbeveling vinden wij wat algemeen geformuleerd. 

Het college verwijst naar de mogelijke momenten waarop de raad in de gelegenheid wordt 

gesteld om bij te sturen en aan de hand van welke documenten. Onze aanbeveling is er meer 

op gericht vast te stellen welke informatie er in de planning- en controldocumenten jaarlijks 

moet worden opgenomen om een goed inzicht te krijgen in de voortgang van die onderdelen 

van het groenbeleid waar de raad het meeste belang aan hecht. Bij de evaluatie van het 

groenbeleidsplan achten wij het raadzaam om in de veelheid aan ambities een ordening aan 

te brengen door als raad aan te geven aan welke projecten of onderdelen van het beleid u 

prioriteit wenst te geven. Vervolgens kan deze selectie van ambities, aangevuld met de 

kwaliteitsniveaus uit de geactualiseerde VORK, voorzien van informatie over de voortgang in 

planning- en controldocumenten  een plek krijgen. 

 

Rekenkamercommissie Katwijk 
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