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‘Daar is gewoon geen geld voor’ 1 
 
Inleiding 
2014 was een productief jaar voor de Rekenkamercommissie. Vier van haar onderzoeken zijn 
door de gemeenteraad vastgesteld. Dit onder het nieuwe voorzitterschap van Ellen Odenthal. 
Marcel Hesselink deed als nieuw lid zijn intrede. 
2014 was bovendien het jaar waarin de gemeente Haaksbergen met de harde feiten werd 
geconfronteerd: er moet hard worden bezuinigd. Bezuinigingen die iedere burger pijn zullen 
gaan doen. En die ook de Rekenkamercommissie tot nadenken hebben gestemd.  
 
Samenstelling en functioneren 
De Rekenkamercommissie functioneert onafhankelijk van raad en college en bestond in 2014 uit 
drie leden, die geen directe binding hebben met de gemeente Haaksbergen, namelijk drs. Ellen 
Odenthal (voorzitter), drs. Edo van Bree en drs. Marcel Hesselink (leden). Dr. Johan Bos 
fungeerde op de achtergrond als adviseur en is van grote waarde geweest bij het opzetten van 
de diverse nieuwe onderzoeken. 
 
Edo van Bree werd op 30 november  2011 door de raad herbenoemd voor een periode van 4 
jaar. Ellen Odenthal en Marcel Hesselink zijn in december 2013 respectievelijk als voorzitter en 
als nieuw lid van de rekenkamercommissie beëdigd voor de periode 2014 – 2017. 
De Rekenkamercommissie is in 2014 10 keer in vergadering bijeen geweest.  
 
Onderzoeksprogramma en productie 2014 
Een kort overzicht van de werkzaamheden van de rekenkamercommissie in 2014: 
 
Het jaarverslag 2013 werd op 5 maart 2014 door de raad vastgesteld. 
 
Het laatste onderzoek van Johan Bos, naar de effecten van de adviezen van de 
rekenkamercommissie over de periode 2011-2012, onder de toepasselijke titel “Het Bos 
ingestuurd?”, werd eveneens op 5 maart 2014 door de raad vastgesteld. 
 
Het  rapport “Ritmestoornissen in de Haaksbergse gemeentelijke organisatie”  werd op 9 juli 
2014 door de raad behandeld. Dit rapport neemt de gevolgen van de vele reorganisaties van de 
ambtelijke organisatie in de afgelopen jaren onder de loep. Belangrijkste aanbeveling is het 
herstellen van de normale verhoudingen en een stabiel alledaags functioneren van de 
organisatie. In de aanpak van het herstel spelen de leden van het MT de hoofdrol. 
 
Het rapport “Op rolletjes? Invoering van de Kanteling bij het Wmo-beleid van de gemeente 
Haaksbergen” werd op 24 september 2014 door de raad vastgesteld. Dit gold ook voor het 
rapport:  “Goedkoop is duurkoop? Analyse tarieven riolering gemeente Haaksbergen”. 
Belangrijkste aanbeveling voor het Wmo-beleid is dat de gemeenteraad eerst een heldere visie 
op het Wmo-beleid vaststelt, alvorens tot invulling van beleidsregels over te gaan. Bovendien  
wordt aanbevolen een risico-analyse uit te voeren van het Wmo-beleid en op basis daarvan 
maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen. 
Belangrijkste aanbeveling voor het rioleringsbeleid is het huidige GRP 2013-2016 tussentijds te 
evalueren en een kostendekkend tarief te hanteren, waarbij de berekening open en transparant 
is. 
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De rekenkamercommissie constateert tot haar genoegen dat college en gemeenteraad de 
aanbevelingen uit de rekenkameronderzoeken serieus nemen en regelmatig als richtsnoer 
hanteren voor nieuw te ontwikkelen beleid. Of dat ook voor al haar onderzoeken het geval zal 
blijven, zal de commissie regelmatig blijven evalueren.  

 
Programmering voor 2015 
1. In een gevorderd stadium is het onderzoek naar de planning en controlcyclus van de 

gemeente Haaksbergen. Verwacht wordt dat het onderzoek voor de zomer van 2015 zal 
kunnen worden afgerond. 

  
2. De quick scan naar het rendement van het rapport ‘Het Bos ingestuurd’ voor wat betreft het 

daarin behandelde rapport over de Kwaliteit van de Juridische Kwaliteitszorg wordt volgens 
afspraak in 2015 afgerond. De quick scan richt zich op de toen niet uitgevoerde 
aanbevelingen die als onderhanden zijnde werkzaamheden werden opgegeven. Tot een 
quick scan-onderzoek een jaar later is in samenspraak tussen de gemeenteraad en de 
rekenkamercommissie begin 2014 besloten.  

 
Daarnaast wordt in 2015 nog een derde onderzoek opgepakt. Deze heeft als onderwerp het  
handhavingsbeleid binnen de gemeente Haaksbergen. Bovendien zal een aanvang worden 
gemaakt met de evaluatie van de eerder door de rekenkamercommissie verrichte onderzoeken. 
Wat is er met de beleidsaanbevelingen uit die onderzoeken gebeurd? 
 
Samenwerking met college, raad en ambtenaren 
De rekenkamercommissie constateert dat de doorlooptijden van afgerond onderzoek tot 
daadwerkelijke raadsbehandeling soms erg lang zijn. Door de steeds toenemende werkdruk 
binnen de ambtelijke organisatie blijkt ambtelijk en bestuurlijk wederhoor niet altijd binnen de 
afgesproken termijn te kunnen worden gegeven.  
 
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 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 doen wat in hun vermogen ligt om de vragen van de commissie te  
beantwoorden.   
 
De rekenkamercommissie hecht eraan om zoals ieder jaar op te merken dat zij de 
samenwerking met raadsfracties, griffie, college en ambtelijk apparaat als plezierig en 
stimulerend ervaart. Ook is veel dank verschuldigd aan Ansjelien Aarnink en Angélique 
Karnebeck voor de uitstekende secretariële  ondersteuning van de rekenkamercommissie.  
 
Budget 
Ondanks de hoge productie in 2014 is de rekenkamercommissie er toch in geslaagd niet alleen 
binnen haar budget voor 2014 te blijven maar er zelfs enkele duizenden euro’s op over te 
houden.   
De oorzaak daarvoor is dat de rekenkamercommissie al ruim vijf jaar geen externe onderzoeker 
meer heeft ingehuurd. Maar het kan niet worden uitgesloten dat dit in de toekomst, afhankelijk 
van het te onderzoeken beleidsterrein, wel eens noodzakelijk  zou kunnen zijn. Met het oog 
daarop blijft ook in de toekomst enige ruimte in het budget van de rekenkamercommissie 
noodzakelijk.  



De rekenkamercommissie blijft het belang benadrukken van een goed functionerende 
commissie ter versterking van met name de beleidscontrolerende functie van de gemeenteraad. 
Dat kost inderdaad geld, maar betaalt zichzelf ook ruimschoots terug in de vorm van een beter 
presterende gemeente. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat serieus en zorgvuldig met 
beleidsaanbevelingen wordt omgegaan. 
 
 


