
Jaarverslag Rekenkamer Haaksbergen 2013 
 
En daarom adviseer 
ik een onderzoek. 
Misschien valt het nog mee 
en zakt die koorts1 
 
Inleiding 
 
Met dit jaarverslag wordt de tweede termijn van vier jaar Rekenkamercommissie in Haaksbergen 
afgesloten. Een periode waarin zeven rapporten aan de Raad werden aangeboden. Onder de 
nieuwe voorzitter wordt met de gebruikelijke inzet en instelling de derde termijn aangevangen.  
Voor de Rekenkamercommissie is er geen aanleiding geweest zich te bezinnen op een andere 
werkwijze. Het is aan de gemeenteraad haar visie in deze kenbaar te maken zodat de 
Rekenkamercommissie reeds in een vroeg stadium daar rekening mee kan houden 
 
Samenstelling en functioneren 
 
Het jaar 2013 was voor de Rekenkamercommissie het jaar, waarin het rapport over het 
Marktpromenadeplan werd afgerond en gepresenteerd. Een ingewikkeld dossier met zoveel haken 
en ogen, dat alle drie de commissieleden erbij waren betrokken en dat heeft geleid tot een rapport 
dat bestond uit een aantal delen en meer dan 300 bladzijden.  
 
De commissie functioneert onafhankelijk van raad en college en bestond in 2013 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 2013 12 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. Johan Bos is  1 januari 2014 als voorzitter afgetreden, 
maar blijft in 2014 als adviseur beschikbaar.  Ellen Odenthal is hem, met instemming van de 
raad, als voorzitter opgevolgd. Daarnaast is in december 2013 drs. Marcel Hesselink als nieuw 
lid van de rekenkamercommissie beëdigd voor de periode 2014 – 2017. 
 
Onderzoeksprogramma en productie 2013 
 
Het jaarverslag 2012 is op 27 maart 2013  door de raad vastgesteld. 
 
In 2013 heeft de Rekenkamercommissie het langverwachte rapport over het 
Marktpromenadeplan gepresenteerd. Vervolgens is het uitvoerig door de raad in diverse 
commissievergaderingen behandeld en uiteindelijk op 27 maart 2013 door de raad vastgesteld.  

 
Programmering voor 2014 
 

1. Het onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning met de 
titel “Op rolletjes?” is in concept afgerond. Tijdens het onderzoek is de focus in sterke 
mate verlegd van het Wmo-beleid in het algemeen naar de uitvoering van De Kanteling in 
het bijzonder; 

 
2. Het onderzoek naar het personeels- en organisatiebeleid met de titel Ritmestoornissen in 

de organisatie  is in de eerste maanden van 2014 afgerond; 
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3. Het laatste onderzoek van Johan Bos, naar de effecten van de adviezen van de 

rekenkamercommissie over de periode 2011-2012, draagt  de toepasselijke titel “Het Bos 
ingestuurd?”; 

 
4. Op verzoek van de raad en mede naar aanleiding van het verschijnen van het 

Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2013-2016 stelt de Rekenkamercommissie een 
onderzoek in naar de onderbouwing van het tarief rioolrecht over de periode 2002-2014. 
Dit onderzoek zal  naar verwachting vóór de zomer 2014 worden gepubliceerd. 

 
Daarnaast zullen enkele nieuwe onderzoeken worden opgepakt. Daarbij moet onder meer worden 
gedacht aan de kwaliteit en de effectiviteit van de planning- en controlcyclus van de gemeente 
Haaksbergen. Er zal wederom een oproep worden gedaan op de raad en de bevolking van 
Haaksbergen om nieuwe onderzoeksonderwerpen aan te dragen. 
 
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 om tijdig hun producten af te leveren. Zowel bestuur, raad als 
ambtelijk apparaat zien tot onze vreugde het belang in van kwalitatief goed onderzoek naar de 
effectiviteit, de doelmatigheid en de legitimiteit 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 het nodige 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, veelal met behulp van een hoogbejaarde laptop.  
 
Budget 
 
Op het budget voor 2013 werd een paar duizend euro overgehouden. Oorzaak: het grote aantal 
onderzoeken dat nog niet geheel is afgerond. Dankbaar hebben wij geconstateerd dat het budget 
van de Rekenkamercommissie met structureel € 3.000,- is verhoogd.  
 
Wij leggen de lat voor ons werk hoog, en een iets ruimer budget was daarbij van groot belang. Wij 
zullen dit budget in 2014 meer dan hard nodig hebben.  
 
De rekenkamercommissie heeft nu al ruim vijf jaar geen externe onderzoeker ingehuurd, maar kan 
niet uitsluiten dat het  in de toekomst, afhankelijk van het te onderzoeken beleidsterrein, wel eens 
noodzakelijk  zou kunnen zijn. Met het oog daarop heeft zij enige ruimte ingebouwd in haar 
begroting.  
 

 

 


