
Jaarverslag Rekenkamer Haaksbergen 2012 
 
Tactiek is niet je man uitschakelen of zo. Nee, het is weten waar je mee bezig bent.1 

 
Samenstelling en functioneren 
Het jaar 2012 was voor de Rekenkamercommissie het jaar, waarin de laatste hand werd gelegd aan 
het rapport over het Marktpromenadeplan. Een ingewikkeld dossier met zoveel haken en ogen, dat 
alle drie de commissieleden erbij waren betrokken. Daarnaast werden twee rapporten door de raad 
besproken. Het rapport ‘Onderin de la?’ met als onderwerp het rendement van rapporten van de 
rekenkamercommissie in de periode 2009-2011. En het rapport over juridische kwaliteitszorg, dat 
reeds in 2009 is opgepakt door een extern onderzoeker en uiteindelijk door de 
Rekenkamercommissie zelf is afgerond. 
 
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 2012 13 keer in vergadering bijeen geweest.  
Johan Bos en Edo van Bree zijn op 30 november  2011 door de raad herbenoemd voor een 
periode van 2 jaar respectievelijk 4 jaar, Ellen Odenthal is in december 2009 benoemd, 
eveneens voor 4 jaar.  
 
Onderzoeksprogramma en productie 2012 
 
Het jaarverslag 2011 is op 30 mei 2012 door de raad vastgesteld. 
 
In 2012 heeft de Rekenkamercommissie zich bezig gehouden met de volgende onderzoeken: 
 

1. "De juridische kwaliteitszorg in de gemeente Haaksbergen: Geluk en wijsheid” (externe 
onderzoeker  dr. Co van Zundert, daarna voortgezet  door 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. Uiteindelijk is het rapport door de raad in mei 2012 vastgesteld. 

 
2. Johan Bos heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de adviezen, zoals die door de 

Rekenkamercommissie in vorige rapporten zijn uitgebracht. Dit rapport “Onder in de La?” 
is in de commissie Middelen en Bestuur van 12 september 2012 uitvoerig besproken. 
Naar aanleiding daarvan hebben verdere gesprekken plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van raad en college.   

 
3. Het onderzoek naar het Marktpromenadeplan is, mede op verzoek van de diverse 

raadsfracties, breed opgepakt. Inmiddels is een lijvig rapport afgerond, ambtelijk van 
commentaar voorzien en voor een reactie naar het college verzonden. Naar verwachting 
vindt de behandeling van het rapport plaats in februari of maart 2013. 
 

4. Onder de directe verantwoordelijkheid van Edo van Bree is een onderzoek gestart naar het 
functioneren van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het onderzoek, mede op verzoek 
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van diverse raadsfracties, de seniorenraad en de Wmo-raad opgepakt, zal in het eerste 
halfjaar van 2013 in concept zijn afgerond. 

 
5. Ellen Odenthal is begonnen met het vervaardigen van een onderzoeksopzet naar de 

frequente reorganisaties binnen de gemeente Haaksbergen.  
 

 
Programmering voor 2013 
 

1. Raadsbehandeling van het onderzoek naar het Marktpromenadeplan. 
Dit zal naar verwachting in febrauri of maart 2013 plaatsvinden. In concept ligt een lijvig 
rapport klaar in 3 delen, waarin vanuit het gezichtspunt van financiën, communicatie en 
wet- en regelgeving onderzoek is gedaan naar het Marktpromenadeplan; 
 

2. Afronding van het onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning; 

 
3. Afronding van het onderzoek naar het personeels- en organisatiebeleid; 
 
4. Starten van een nieuw onderzoek (door Johan Bos) naar de effecten van de adviezen 

van de rekenkamercommissie over de periode 2011-2012; 
 
5. Daarnaast hopen wij op ruimte in de agenda (en wellicht ook op 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 vanuit de raad en uit oproepen op de 
gemeentepagina in het lokale weekblad. 

 
Samenwerking met College, Raad en ambtenaren 
 
Onder invloed van Haagse kortingen op de budgetten staan bestuur en ambtelijk apparaat onder 
grote druk om te presteren en tijdig hun producten af te leveren. Zowel bestuur, raad als ambtelijk 
apparaat zien gelukkig wel het belang in van kwalitatief goed onderzoek naar de effectiviteit en 
doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. De tijd die eraan kan worden besteed is krap, maar de 
rekenkamercommissie kan slechts constateren dat de betrokken ambtenaren binnen deze 
beschikbare tijd alles doen wat in hun vermogen ligt om de vragen van de commissie te kunnen 
beantwoorden. Een compliment hiervoor is op zijn plaats. 
 
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 Ansjelien Aarnink en Angélique Karnebeck die de secretariële ondersteuning van de 
rekenkamercommissie verzorgen. Zij geven soms letterlijk kleur aan de producten die de 
Rekenkamercommissie aflevert. 
 
 
Budget 
Het budget voor 2012 werd als gebruikelijk vrijwel geheel besteed. Met passen en meten proberen 
wij met dat krappe budget zoveel mogelijk onderzoeken af te ronden. Dat lukt tot nu toe, met de 
aantekening dat het niet mogelijk is om (dure) externe hulp in te huren. 
 
Wij leggen de lat voor ons werk hoog. Een ruimer budget zou daarbij welkom zijn. Maar in deze 
krappe financiële tijden past het ons niet om daar nu om te vragen. 
 

 

 


