
Jaarverslag Rekenkamercommissie Haaksbergen 2009 
 
Samenstelling en functioneren 
 
Het jaar 2009 kan, net als 2008  voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen 
worden bestempeld als een oogstjaar. In geheel 2009 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 2009 9 keer in vergadering bijeen geweest.  
 
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. In december 2009 is op informele wijze van hem afscheid genomen. Daarnaast heeft hij 
een afscheidswoord gesproken in de raadsvergadering van 16 december. Uiteraard zal de heer 
Boorsma nog wel zijn opdrachten afronden en aan de raad presenteren.  
 
Het vertrek van Peter Boorsma leidt nog wel tot enkele wijzigingen in de samenstelling van de 
Rekenkamercommissie. Dr. Johan Bos wordt de nieuwe voorzitter, drs. Edo van Bree de nieuwe 
secretaris/plv. voorzitter.  
Inmiddels is de selectieprocedure afgerond voor de benoeming van een nieuw lid van de 
Rekenkamercommissie. Drs. Ellen Odenthal is uit 23 sollicitanten gekozen en tijdens de 
raadsvergadering op 16 december 2009 beëdigd.  
 
Onderzoeksprogramma 2010 en productie 2009 
 
Voor 2009 zag het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie er als volgt uit: 

1. Burgerparticipatie (onderzoeker drs. Edo van Bree), het onderzoek is ongewijzigd door 
de raad vastgesteld op 6 juli 2009 en zal als uitgangspunt worden gebruikt voor herijking 
van het burgerparticipatiebeleid van de gemeente; 

2. Leges (onderzoeker prof. dr. Peter Boorsma). Dit onderzoek is in volle gang en zal naar 
verwachting begin 2010 aan de raad kunnen worden aangeboden; 

3. Hameland (onderzoeker dr. Johan Bos in samenwerking met gemeenten Winterswijk, 
Oostgelre, Berkelland, en Aalten). Ook dit rapport is ongewijzigd door de raad op 6 juli 
2009 vastgesteld; 

4. Risicomanagement en weerstandsvermogen (onderzoeker drs. Edo van Bree). Dit 
onderzoek is in volle gang en zal waarschijnlijk begin 2010 aan de raad kunnen worden 
aangeboden; 

5. Juridische kwaliteitszorg (externe onderzoeker dr. Co van Zundert,  onder begeleiding 
van de rekenkamercommissie). Dit onderzoek is vertraagd door late aanlevering van 
benodigde gegevens, maar zal in de eerste helft van 2010 aan de raad worden 
aangeboden, voorzien van een begeleidende brief vanuit de Rekenkamercommissie; 

6. Effectiviteit adviezen externe organisaties;  
7. Evaluatie  uitvoering aanbevelingen eerdere onderzoeken rekenkamercommissie 2006-

2009. 
Deze beide onderzoeken zijn samengevoegd tot één onderzoek en worden in 
gezamenlijkheid uitgevoerd met de Rekenkamercommissies van de gemeenten Twenterand 
en Hengelo. Namens de Rekenkamercommissie Haaksbergen is dr. Johan Bos de eerste 
onderzoeker. De aanlevering van gegevens en met name de participatie van de gemeente 
Hengelo heeft vertraging opgelopen, zodat de oorspronkelijke doelstelling om het rapport 
voor maart 2010 in de raad te behandelen niet kan worden gehaald. Het zal nu hard werken 
worden om het rapport voor juni 2010 aan de raad te kunnen aanbieden. 



 
Het jaarverslag 2008 is op 25 maart 2009 door de raad vastgesteld. 
 
Het resultaat van 2009: twee door de raad met instemming vastgestelde onderzoeken en drie 
onderzoeken die zich in een vergevorderd stadium bevinden en naar verwachting in de eerste 
helft van 2010 voor raadsbehandeling in aanmerking komen.   
 
Ondanks de hoge productie verwacht de Rekenkamercommissie ook in 2010 binnen het budget 
van € 25.000,-  te kunnen blijven. Daarmee heeft deze commissie vergeleken met commissies in 
andere gemeenten een zeer hoge kwaliteit/prijs verhouding. 
 
Programmering 
 
Reeds in 2008 is een oproep gedaan via de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad en aan de 
raadsleden. Sommige reacties zijn direct gehonoreerd, andere 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 2010 ziet het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie er als volgt uit: 

1. Leges (onderzoeker prof. dr. Peter Boorsma), naar verwachting afgerond in het eerste 
kwartaal van 2010; 

2. Risicomanagement en weerstandsvermogen (onderzoeker drs. Edo van Bree), eveneens 
naar verwachting afgerond in het eerste kwartaal van 2010;  

3. Juridische kwaliteitszorg (externe onderzoeker  dr. Co van Zundert,  onder begeleiding 
van de rekenkamercommissie). Een eerste concept is in december 2009 gereed 
gekomen en ingediend voor ambtelijke hoor en wederhoor. Naar aanleiding van de 
ambtelijke reactie zal het rapport nog door de samensteller worden herzien. Na 
herziening zal het rapport, voorzien van een begeleidende brief vanuit de 
Rekenkamercommissie voor een bestuurlijke reactie naar het college worden gezonden. 
Daarna zal het rapport bij de raad ter behandeling worden ingediend. 

4. Effectiviteit adviezen externe organisaties en evaluatie  uitvoering aanbevelingen eerdere 
onderzoeken rekenkamercommissie  (onderzoek door dr. Johan Bos in gezamenlijkheid 
met de Rekenkamercommissies van de gemeenten Twenterand en Hengelo. Het 
onderzoek is in de tweede helft van 2009 opgestart en wordt indien mogelijk in juni 2010 
afgerond) 

 
Het budget laat toe dat daarnaast in 2010 nog twee onderzoeken worden opgestart. Eén 
daarvan zal worden opgepakt door het nieuw benoemde lid van de Rekenkamercommissie en 
zal aansluiten bij haar onderzoekservaring en -wensen.  
 
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.  
De Rekenkamercommissie wordt secretarieel ondersteund door Ansjelien Aarnink en Angelique 
Dokter. De samenwerking met hen en met de griffier, mr. Gerrit Raaben, is uitstekend. De 
dienstverlening aan de Rekenkamercommissie is zo goed als mogelijk is, maar lijdt onder de 
enorme werkdruk van het secretariaat. Bovendien hebben enkele onderzoeken vertraging 
opgelopen vanwege drukke werkzaamheden  bij de ondersteunende ambtenaren.  



 
Budget 
 
Het budget van 2009 (€ 25.000,-) is volledig opgegaan aan de reeks van onderzoeken, die is 
afgerond of nog in behandeling is.  
 
 
 


