
Jaarverslag Rekenkamer Haaksbergen 2011 
 
Voor ik vergeet 

en ik de feiten en de cijfers 
en de namen van de schrijvers niet meer weet1 
 
Samenstelling en functioneren 
Het jaar 2011 was voor de Rekenkamercommissie een jaar, dat in het teken stond van hard werken 
aan het rapport over het Marktpromenadeplan. Een ingewikkeld dossier met zoveel haken en ogen, 
dat alle drie de commissieleden erbij zijn betrokken. Daarnaast is één rapport is door de raad 
vastgesteld. Het “afscheidsrapport”  van Prof. Dr. Peter Boorsma over de gemeentelijke leges. 
 
De commissie functioneert onafhankelijk van raad en college 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 2011 11 keer in vergadering bijeen geweest.  
Dr. Johan Bos en drs. Edo van Bree zijn op 30 november  2011 door de raad herbenoemd voor 
een periode van 2 jaar respectievelijk 4 jaar, drs. Ellen Odenthal is in december 2009 benoemd, 
eveneens voor 4 jaar.  
 
Onderzoeksprogramma en productie 2011 
Het jaarverslag 2010 is op 3 maart 2011 door de raad vastgesteld. 
 
In 2011 heeft de Rekenkamercommissie zich bezig gehouden met de volgende onderzoeken: 
 
1. “Goede leges, slechte leges” (onderzoeker prof. dr. Peter Boorsma), dit zou begin 2010 zijn 

afgerond, maar heeft door onvoorziene omstandigheden vertraging opgelopen. Het rapport 
is uiteindelijk op 30 maart 2011 door de raad met instemming vastgesteld; 

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

drs. Ellen Odenthal). Een eerste concept is in december 2009 gereed gekomen en ingediend 
voor ambtelijke hoor en wederhoor. Naar aanleiding van de ambtelijke reactie is het rapport 
indringend door de Rekenkamercommissie herzien en daarnaast  aangevuld met eigen 
onderzoek. Dit eigen onderzoek is uiteindelijk dusdanig omvangrijk geweest, dat  het rapport 
niet meer zoals oorspronkelijk gepland in 2011 kon worden afgerond en door de raad 
worden vastgesteld. Het rapport is nu wel in concept afgerond. Zowel de direct betrokken 
ambtenaren als het college is ruimte gegeven voor hoor en wederhoor. In maart of april 2012 
zal het rapport door de gemeenteraad worden behandeld. 

 
3. Dr. Johan Bos houdt zich bezig met een onderzoek naar de effecten van de adviezen, zoals 

die door de Rekenkamercommissie in vorige rapporten zijn uitgebracht. Het onderzoek 
vordert gestaag en zal in de eerste helft van 2012 aan de raad worden gepresenteerd. 
 

4. Het onderzoek naar het Marktpromenadeplan is, mede op verzoek van de diverse 
raadsfracties, breed opgepakt. Het archief onderzoek van diverse strekkende meters 
ordners en dossiermappen is inmiddels afgerond en heeft als samenvatting (!)  bijna 70 
dichtbedrukte pagina’s gegevens en verslagen opgeleverd. De betrokken partijen hebben 
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inmiddels een schriftelijke enquete ingevuld. Dit alles heeft stof opgeleverd voor de nodige 
mondelinge enquetes.  
Het onderzoek vordert gestaag maar is zeer arbeidsintensief. Wij hopen en verwachten het 
in het tweede kwartaal van 2012 in concept af te ronden. Maar wij wijzen er wel op dat 
kwaliteit voor snelheid gaat. En wij zijn ons er terdege van bewust dat het MPP niet alleen 
financiële en juridische gevolgen heeft gehad, maar ook politiek de nodige sporen in de 
Haaksbergse samenleving heeft nagelaten. Voor alle duidelijkheid: de 
Rekenkamercommissie functioneert volledig onafhankelijk en zal nooit op basis van politieke 
kleur adviseren.   
 

5. Het aangekondigde onderzoek naar het werkvoorzieningsschap Hameland is in de ijskast gezet. 
Het draagvlak ontbrak om het onderzoek tezamen met de Rekenkamercommissies van andere 
gemeenten op te pakken. Daarnaast zijn er, mede naar aanleiding van aangekondigde 
rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorziening, zoveel ontwikkelingen gaande bij Hameland 
dat een onderzoek op dit moment weinig zin zou hebben.  
 

 
Programmering voor 2012 
1. Afronding van het onderzoek naar het Marktpromenadeplan. 

Drs. Ellen Odenthal houdt zich met name bezig met de juridische aspecten, drs. Edo van Bree 
met de financiële en Dr. Johan Bos met de informatie/communicatie aspecten. Ellen en Edo 
hebben ook het archiefonderzoek uitgevoerd. Johan zal het toetsingskader uitwerken, de meetlat 
waar het plan naast wordt gelegd. De enquetes, mondeling en schriftelijk, zijn door alle leden 
gehouden en uitgewerkt; 

 
2. Afronding van het onderzoek naar de uitvoering van de adviezen, zoals deze in eerdere 

rapporten van de Rekenkamercommissie zijn opgenomen; 
 
3. Afronding van het onderzoek naar Juridische kwaliteitszorg door Ellen Odenthal; 
 
4. Op verzoek van diverse raadsfracties is besloten om dit jaar een onderzoek op te starten naar de 

uitvoering op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Haaksbergen. 
Eerste onderzoeker is Edo van Bree; 

 
5. Daarnaast is er waarschijnlijk ruimte in de agenda (en wellicht ook financiële ruimte) om nog een 

onderzoek op te pakken. Voor het onderwerp zal worden geput uit de rijke oogst, die recentelijk 
maar ook in het verleden is verkregen uit oproepen op de gemeentepagina in het lokale 
weekblad. 

 
Samenwerking met College, Raad en ambtenaren 
Ook dit jaar heeft de Rekenkamercommissie wel eens gemopperd over een late reactie en het soms 
ook na reclamatie uitblijven van reacties. 
 
De gemeente Haaksbergen staat voor de zware taak om ook in een roerige bestuurlijke periode met 
beperkte financiële middelen het schip varende te houden. Dat kan tot gevolg hebben dat 
onderzoeken van onze commissie wel eens blijven liggen. Wij hebben daar binnen redelijke grenzen 
begrip voor, maar vragen wel aan college en ambtelijk apparaat om alles te doen wat in hun 
vermogen ligt om afgeronde onderzoeken, voorzien van commentaar tijdig naar de raad door te 
geleiden. 
 
Wij hechten eraan om nogmaals 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. Zij geven 



meerwaarde aan de Rekenkamercommissie. Hun opbouwend- kritische opmerkingen en hun 
specifieke kennis van de Haaksbergse situatie biedt ons nogal eens nieuwe invalshoeken bij onze 
onderzoeken.  
 
Dit jaar bestond de Rekenkamercommissie 5 jaar. Wij hebben daar een bescheiden invulling aan 
gegeven door het uitreiken aan raad en college van een placemat, waarop de omslagen van de 
onderzoeken waren geplaatst. Geen ontwerptechnisch meesterwerk, maar het gaat tenslotte om de 
inhoud, niet om de verpakking.  
 
Budget 
Ons budget voor 2011 hebben wij als gebruikelijk 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 willen de lat voor ons werk hoog leggen en hoog houden. Daar is, zeker op termijn, meer geld 
voor nodig. Maar in deze krappe financiële tijden past het niet om nu om extra geld te gaan vragen. 
 
 


