
Jaarverslag Rekenkamer Haaksbergen 2010 
 
De horizon komp dichterbij 
We kunnen nie meer terug1 
 
Samenstelling en functioneren 

Het jaar 2010 was weer een vruchtbaar jaar voor de Rekenkamercommissie van de gemeente 

Haaksbergen, met drie door de raad goedgekeurde onderzoeksrapporten.  
De commissie functioneert onafhankelijk en bestaat uit drie leden die geen directe binding hebben met 

de gemeente Haaksbergen, namelijk dr. Johan Bos (voorzitter), drs. Edo van Bree en drs. Ellen 
Odenthal (leden) 

De Rekenkamercommissie is in 2010 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, drs. 
Ellen Odenthal in december 2009 voor 4 jaar.  

 
Onderzoeksprogramma en productie 2010 

Het jaarverslag 2009 is op 31 maart 2010 door de raad vastgesteld. 
 

In 2010 heeft de Rekenkamercommissie zich bezig gehouden met de volgende onderzoeken: 

1. Leges (onderzoeker prof. dr. Peter Boorsma), dit zou begin 2010 zijn afgerond, maar heeft 
door onvoorziene omstandigheden vertraging opgelopen. Het rapport is inmiddels voor 

wederhoor aan het college voorgelegd en wordt begin 2011 aan de raad ter vaststelling 
aangeboden; 

2. Risicomanagement en weerstandsvermogen (onderzoeker drs. Edo van Bree). Het rapport “Op 
het ergste voorbereid” is op 7 juli 2010 door de raad vastgesteld;  

3. Juridische kwaliteitszorg (externe onderzoeker  dr. Co van Zundert, daarna voortgezet  door de 

Rekenkamercommissie). Een eerste concept is in december 2009 gereed gekomen en 

ingediend voor ambtelijke hoor en wederhoor. Naar aanleiding van de ambtelijke reactie wordt 

het rapport indringend door de Rekenkamercommissie herzien en aangevuld met eigen 
onderzoek. 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. Dit zal in de eerste helft 

van 2011 plaatsvinden. 
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, genoemd 
“Beleefd aanbevolen, en dan?” is in 7 juli 2010 door de raad vastgesteld. Daarop is een 

vervolgrapport verschenen, waarin dieper wordt ingegaan op een vergelijking tussen de 
gemeenten op basis van een nauw omschreven toetsingskader. Dit rapport “3 op een Rij” is op 

3 november met instemming door de raad begroet. 
5. een voorlopige opzet is opgesteld voor een onderzoek naar het Marktpromenadeplan. De 

diverse raadsfracties zijn hierbij betrokken. 

 
Programmering voor 2011 

 
1. Onderzoek Leges: dit wordt begin 2011 aan de raad ter vaststelling voorgelegd; 

2. Onderzoek Marktpromenadeplan. Dit wordt, vanwege de verwachte omvang en impact 
door alle drie leden van de Rekenkamercommissie opgepakt. Ellen Odenthal houdt zich met 

name bezig met de juridische aspecten, Edo van Bree met de financiële en Johan Bos met 

de informatie/communicatie aspecten.  Dr. Bos zal bovendien het toetsingskader 
uitwerken, de meetlat waar het plan naast wordt gelegd. Wij hopen het onderzoek in 

concept voor eind 2011 gereed te hebben, maar beseffen dat dit het meest omvattende 

onderzoek is in de geschiedenis van de Rekenkamercommissie.  

3. Werkvoorzieningsschap Hameland. Als de situatie daarom vraagt zal in 2011 een 
vervolgonderzoek plaatsvinden. Onderzoeker is dr. Johan Bos.  
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Eind 2011 zullen besluiten moeten worden genomen met betrekking tot de samenstelling en de 

taakverdeling van de Rekenkamercommissie in de jaren daarna. 
 

Samenwerking met College, Raad en ambtenaren 

In voorgaande jaren heeft de Rekenkamercommissie wel eens kritische opmerkingen gemaakt aan het 
adres van ambtenaren en wethouders die te laat reageren. We beseffen dat de organisatie midden in 

een proces van doorlichting en evaluatie zit en dat de nodige personele wijzigingen hebben 
plaatsgevonden. Dat verklaart grotendeels de late reactie op de onderzoeken die de 

Rekenkamercommissie uitbrengt. Ook het nieuwe college heeft een zware (bezuinigings-)taak op zijn 
schouders genomen, en dat kan tot gevolg hebben dat onderzoeken van onze commissie wel eens 

blijven liggen. Wij hebben daar in zekere mate begrip voor, maar vragen college en ambtelijk apparaat 

toch alles te doen wat in hun vermogen ligt om afgeronde onderzoeken, voorzien van commentaar, 
snel naar de raad door te geleiden. 

 

Wij hechten eraan om op te merken dat wij de samenwerking met raadsfracties, griffie, college en 

ambtelijk apparaat als plezierig en stimulerend ervaren. Ook zijn wij dank verschuldigd aan de dames 
Aarnink en Karnebeck die de secretariële ondersteuning verzorgen. Ondanks de beperkte tijd die zij 

voor ons beschikbaar hebben gaat hun rol  verder dan dat alleen. Zij ondersteunen waar nodig de 

werkzaamheden van de Rekenkamercommissie met opbouwend- kritische opmerkingen, die zeer op 
prijs worden gesteld.  

 

Wij hebben in het najaar van 2010 met alle raadsfracties openhartige en constructieve gesprekken 

gevoerd over het functioneren van de Rekenkamercommissie en over mogelijke 
onderzoeksonderwerpen voor de komende jaren. 

 
In september 2010 heeft de voorzitter de positie en het functioneren van de Rekenkamercommissie 

besproken met de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris. Daarin is onder andere de 

financiële situatie van de Rekenkamercommissie aan de orde gekomen. Punten van zorg blijven het 

geringe onderzoeksbudget en de evaluatie van de uitvoering van de aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie. 
 

Budget 
Ons budget voor 2010 hebben wij geheel besteed. Met passen en meten proberen wij met dat krappe 

budget zoveel mogelijk onderzoeken af te ronden. Dat lukt tot nu toe aardig, hoewel het inhuren van 

externen met specifieke kennis slechts bij hoge uitzondering mogelijk is. Wij proberen de lat hoog te 
leggen. Willen wij de kwaliteit van ons werk in de komende jaren op peil houden, dan kunnen en 

mogen wij niet uitsluiten dat wij op termijn bij u moeten aankloppen voor extra middelen. In het besef 
dat in deze moeilijke financiële tijden de gemeente elke eurocent drie keer moet omdraaien voordat hij 

uitgegeven wordt zullen wij daar zeer terughoudend in zijn. 
 

 


