
Jaarverslag Rekenkamer Haaksbergen 2008  
 
Samenstelling en functioneren 
 
Het jaar 2008 kan voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen worden 
bestempeld als een oogstjaar. In geheel 2008 was de commissie voltallig bezet, met prof. dr. 
Peter Boorsma als voorzitter, dr. Johan Bos als secretaris en drs. Edo van Bree als 
penningmeester. 
De Rekenkamercommissie is in 2008 10 keer bijeen geweest, de optimale vergaderfrequentie.  
 
Dr. Johan Bos en drs. Edo van Bree zijn in december 2007 benoemd voor een periode van 4 
jaar. Prof. dr. Peter Boorsma is benoemd als voorzitter maar op zijn verzoek voor slechts twee 
jaar, waarna hij voornemens is om zijn lidmaatschap te beëindigen. 
 
Onderzoeksprogramma en productie 2008 
 
Voor 2008 zag het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie er als volgt uit: 
1. Aanbestedingsbeleid (onderzoek van het vertrokken lid, drs. Wiebe Blok, werd overgenomen 

door dr. Johan Bos). 
2. Subsidiebeleid (onderzoeker dr. Johan Bos; met assistentie van student). 
3. Armoedebeleid; problematische schulden (onderzoeker prof. dr. Peter Boorsma). 
4. Starterswoningen (onderzoek is uitbesteed aan drs. Tom Weijnen en werd begeleid door de 

rekenkamercommissie). 
5. Ritmestoornissen in de organisatie (geplande onderzoeker dr. Johan Bos). 
6. Leges (geplande onderzoeker prof. dr. Peter Boorsma). 
7. Hameland (geplande onderzoeker dr. Johan Bos in samenwerking met gemeenten 

Winterswijk, Oostgelre, Berkelland en Aalten). 
8. Burgerparticipatie (geplande onderzoeker drs. Edo van Bree). 
 
Stand van zaken:  
- Het rapport Aanbestedingsbeleid, waarvoor in eerste instantie al veel werk verzet was door 

drs. Wiebe Blok, is door dr. Johan Bos afgemaakt en met een eigen hoofdstuk aangevuld. 
Het onderzoek is behandeld in de commissie M&B op 10 april 2008 en vastgesteld in de 
raadsvergadering van 23 april 2008. De conclusies zijn door het college van burgemeester 
en wethouders, met instemming van de raad, overgenomen. 

- Het rapport “Subsidies in de Haak” is in de commissie Samenleving behandeld op 19 
februari 2008, en uiteindelijk door de raad vastgesteld op 23 april 2008. De raad heeft de 
conclusies in het rapport integraal overgenomen. 

- Het rapport “Problematische Schulden in Haaksbergen” is op 13 mei 2008 behandeld in de 
commissie Samenleving en op 28 mei 2008 vastgesteld door de raad. Ook dit rapport geniet 
de brede instemming van raad en college. 

- Het rapport “Starters op de Woningmarkt” is op 10 september 2008 behandeld in de 
commissie R&M en  vastgesteld door de raad op 24 september 2008. Naar aanleiding van 
dit rapport zal op verzoek van de raad een brede discussie worden opgestart door het 
college naar de huivestingsmogelijkheden voor starters. 

- Het onderzoek Hameland vordert traag, maar gestaag. Dr. Johan Bos zit in de onderzoeks-
commissie en mede dankzij zijn inbreng kan binnenkort een oplevering worden verwacht.  

- Het onderzoek “Ritmestoornissen in de organisatie” is vanwege de huidige 
organisatieontwikkelingen opgeschort. 

- Het leges onderzoek is vertraagd.  



- Aanvankelijk was het de bedoeling dat drs. Edo van Bree een onderzoek zou verrichten naar  
het wijkgericht werken in Haaksbergen. Door de geplande nieuwe opzet van het wijkgericht 
werken is dit onderzoek echter op de lange baan geschoven. In plaats daarvan heeft de 
rekenkamercommissie besloten de burgerparticipatie binnen de gemeente Haaksbergen 
onder de loep te nemen. Het onderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium en kan 
naar verwachting begin 2009 aan de raad worden aangeboden. 

 
Het jaarverslag 2007 is op 23 april 2008 door de raad vastgesteld. 
 
Het resultaat van 2008: vier door de raad met instemming begroete onderzoeken en twee 
onderzoeken die zich in een vergevorderd stadium bevinden en naar verwachting vroeg in 2009 
voor raadsbehandeling in aanmerking komen.   
 
Tenslotte heeft de rekenkamercommissie een nieuw onderzoekprotocol vastgesteld. Het oude 
protocol was deels strijdig met de huidige opzet van de rekenkamercommissie en was dringend 
aan een herziening toe. 
 
De forse productiviteit van de rekenkamercommissie heeft echter een keerzijde. Het toegekende 
budget van € 25.000,- dreigt op termijn erg krap uit te vallen. In april 2008 is een verzoek aan de 
raad gedaan om het budget te verhogen. In de Kadernota 2009 is dit verzoek echter niet 
gehonoreerd. Wij zullen dientengevolge het aantal (dure) uit te besteden onderzoeken beperken 
tot één per twee jaar. Daarnaast zullen wij het totale aantal  onderzoeken beperken tot maximaal 
3 per jaar, waarvan er minimaal 2 door de commissieleden zelf zullen worden verricht. Daardoor 
kan voorlopig nog binnen de budgettaire kaders worden gebleven. 
 
Programmering 
 
Deze is in november 2008 door de rekenkamercommissie vastgesteld. Om tot een afgewogen 
programmering  te komen is een oproep gedaan via de gemeentepagina in het huis-aan-
huisblad en aan de raadsleden. Sommige reacties zijn direct gehonoreerd, anderen zijn 
meegenomen in het overzicht van nog op te pakken onderzoeken en zullen in latere jaren tot 
een concreet onderzoek leiden. De rekenkamercommissie stelt de belangstelling en inbreng van 
burgers en bestuur op prijs, maar vraagt er begrip voor dat niet elke suggestie tot een concreet 
onderzoek kan leiden. 
 
Voor 2009 ziet het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie er als volgt uit: 

1. Burgerparticipatie (onderzoeker drs. Edo van Bree), het onderzoek zal naar verwachting 
begin 2009 aan de raad kunnen worden aangeboden; 

2. Leges (onderzoeker prof. dr. Peter Boorsma) 
3. Hameland (onderzoeker dr. Johan Bos in samenwerking met gemeenten Winterswijk, 

Oostgelre, Berkelland, en Aalten) 
4. Effectiviteit adviezen externe organisaties (onderzoeker dr. Johan Bos) 
5. Risicomanagement (onderzoeker drs. Edo van Bree i.s.m. prof. dr. Peter Boorsma). 
6. Juridische kwaliteitszorg (externe onderzoeker  dr. Co van Zundert,  onder begeleiding 

van de rekenkamercommissie). 
7. Evaluatie  uitvoering aanbevelingen eerdere onderzoeken rekenkamercommissie 2006-

2009 (onderzoek door de rekenkamercommissie onder voorzitterschap van prof. dr. 
Peter Boorsma. Het onderzoek wordt in de tweede helft van 2009 opgestart en uiterlijk 
februari 2010 afgerond) 

 
 



Samenwerking met college, raad en ambtenaren 
 
De Rekenkamercommissie ervaart de ontmoetingen met de raad, de raadscommissies, het 
college en het ambtelijk apparaat zoals altijd als plezierig, kritisch en stimulerend.  
Met de raadsgriffier en de gemeentesecretaris is tot tevredenheid overleg gevoerd. Zij steunen 
het werk van de Rekenkamercommissie voorzover dat in hun vermogen ligt.  
 
De Rekenkamercommissie wordt secretarieel ondersteund door de dames Aarnink en Dokter. 
De ondersteuning door hen wordt zoals altijd positief gewaardeerd. Wel is in de eerdere 
rapportages opgemerkt dat op beiden een continu beroep wordt gedaan door het college, met 
als gevolg dat de hoeveelheid tijd die zij kunnen besteden voor de Rekenkamercommissie in de 
verdrukking komt. Concreet houdt dit in dat de toegezegde steun ter grootte van een halve dag 
per week niet kan worden gegeven.  
Tot ons genoegen is op de website van de gemeente Haaksbergen een deel ingeruimd voor de 
rekenkamercommissie. Daarop staat het onderzoeksprotocol, worden de leden voorgesteld en 
staan de door de raad vastgestelde onderzoeken opgenomen. De waarde van de website wordt 
nog groter als “updates” in de toekomst tijdig zullen plaatsvinden. 
 
 
Budget 
 
Als Bijlage wordt een overzicht gegeven van de begroting en de realisatie. Daaruit blijkt dat het 
budget van 2008 volledig is opgegaan aan onderzoeken, die zijn afgerond of nog in behandeling 
zijn.  
 
Bijlage: uitgaven 2008 Rekenkamercommissie (inclusi ef nog te betalen uitgaven) in € 
 
adviezen                                                  14.200     (eigen onderzoeken en vergaderingen) 
reis- en verblijfkosten                                1.200 
onderzoek derden                                   11.000 
bijdrage onderzoek Hameland                  5.000 
voorschot onderzoek Van Zundert          10.000 
overig                                                           100 
  
totaal                                                       41.500 
beschikbaar                                            41.500 (inclusief overgeheveld restant-budget 2007) 
  
 
 
 
 


