
Jaarverslag Rekenkamer Haaksbergen 2015 
 
I do believe it's working, good. 
That'll keep you going through the show1 
 
Inleiding 
2015 was een jaar voor de Rekenkamercommissie, waarin twee rapporten door de raad zijn 
vastgesteld en een aantal andere rapporten in de steigers zijn gezet. 2015 was bovendien het 
jaar waarin de gemeente Haaksbergen alles op alles heeft moeten zetten om financieel het 
hoofd boven water te houden. Het jaar waarin de gemeente onder preventief toezicht is gesteld. 
En het jaar waarin burgers en bestuur zwaar getroffen zijn door de nasleep van het ongeluk met 
de monstertruck. 
 
Samenstelling en functioneren 
De Rekenkamercommissie functioneert onafhankelijk van raad en college en bestond in 2015 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 wederom van grote waarde geweest bij het 
opzetten van de nieuwe onderzoeken. 
 
Edo van Bree werd in december 2015 door de raad herbenoemd voor opnieuw een periode van 
4 jaar. Ellen Odenthal en Marcel Hesselink zijn in december 2013 respectievelijk als voorzitter 
en als lid van de rekenkamercommissie beëdigd voor de periode 2014 – 2017. 
De Rekenkamercommissie is in 2015 11 keer in vergadering bijeen geweest.  
 
Onderzoeksprogramma en productie 2015 
Een kort overzicht van de werkzaamheden van de rekenkamercommissie in 2015: 
 
Het jaarverslag 2014 werd op 4 maart 2015 door de raad vastgesteld. 
 
Het rapport “Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt” over de planning en 
controlcyclus van de gemeente Haaksbergen is op 16 december 2015 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Positief is dat direct met het vaststellen van het rapport ook aan de belangrijkste 
aanbeveling tegemoet is gekomen, namelijk het vaststellen van een nieuwe Financiële 
verordening. 
 
De quick scan over juridische kwaliteitszorg “Over Hoofdwegen en Bospaden” is in januari 2016 
afgerond.  De belangrijkste conclusie is dat er weliswaar voortgang geboekt is bij het uitvoeren 
van de aanbevelingen om het niveau van juridische dienstverlening omhoog te brengen, maar 
dat  de heersende ambtelijke en bestuurlijke cultuur nog steeds remmend kan werken op dat 
streven.  

 
Programmering voor 2016 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om een onderzoek te verrichten naar het beleid rond  
verbonden partijen in de gemeente Haaksbergen. In het eerste halfjaar van 2016 wordt echter 
een nieuwe beleidsnota opgesteld over dit onderwerp. Daarom is besloten het onderwerp 
tijdelijk te parkeren en in plaats daarvan een onderzoek op te zetten naar het grondbeleid binnen 
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de gemeente Haaksbergen. Verwacht wordt dat dit onderzoek in de tweede helft van 2016 in 
concept zal zijn afgerond. 
 
Een ander onderwerp van onderzoek is de ladder voor duurzame verstedelijking. Welke 
gevolgen heeft deze voor het woonbeleid van de gemeente Haaksbergen en hoe gaat het 
gemeentebestuur in haar ruimtelijke planvorming hiermee om?  
 
Daarnaast wordt in 2016 nog een derde onderzoek opgepakt. Deze heeft als voorlopig 
onderwerp het  handhavingsbeleid binnen de gemeente Haaksbergen. Bovendien zal de 
tweejaarlijkse evaluatie van de eerder door de rekenkamercommissie gedane aanbevelingen 
worden opgestart. Wat is er met de aanbevelingen uit die onderzoeken gebeurd? 
 
Samenwerking met college, raad en ambtenaren 
De rekenkamercommissie hecht eraan ook dit jaar weer op te merken dat zij de samenwerking 
met raadsfracties, griffie, college en ambtelijk apparaat als plezierig en stimulerend ervaart. De 
welwillendheid is veel groter dan de ambtelijke uren die men beschikbaar heeft. Ook is veel 
dank verschuldigd aan Ansjelien Aarnink en Angélique Karnebeck voor de uitstekende 
secretariële ondersteuning. Ondanks alle werkdruk is de ambtelijke organisatie de 
rekenkamercommissie ook dit jaar weer zoveel mogelijk ter wille geweest.  
 
Budget 
De  rekenkamercommissie is ook in 2015 binnen het budget gebleven en heeft zelfs enkele 
duizenden euro’s over kunnen houden.   
De reden daarvoor is dat de rekenkamercommissie al meer dan 6 jaar geen externe 
onderzoeker heeft hoeven aantrekken. 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. Tot nu toe is het de 
ervaring van de rekenkamercommissie dat er serieus en zorgvuldig met aanbevelingen uit haar 
rapporten wordt omgegaan. 
 
 


