
Jaarverslag Rekenkamer Haaksbergen 2016 
 
“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones 
we've been waiting for. We are the change that we seek.”1 
 
Inleiding 
 
2016 was een jaar voor de Rekenkamercommissie, waarin één rapport door de raad is vastgesteld 
en een aantal andere rapporten in uitvoering zijn genomen. 2016 was bovendien het jaar waarin 
de gemeente Haaksbergen onder preventief toezicht stond. Maar ook aanstalten maakte om daar 
onderuit te kruipen. En daar uiteindelijk in december 2016 in is geslaagd. 
 
Samenstelling en functioneren 
 
De Rekenkamercommissie functioneert onafhankelijk van raad en college en bestond in 2016 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 diverse nieuwe onderzoeken. 
 
De Rekenkamercommissie is in 2016 10 keer in vergadering bijeen geweest.  
 
Onderzoeksprogramma en productie 2016 
 
Een kort overzicht van de werkzaamheden van de rekenkamercommissie in 2016: 
 
Het jaarverslag 2015 werd op  2 maart 2016 door de raad vastgesteld; 
 
De ‘quick scan’ over juridische kwaliteitszorg ‘Over Hoofdwegen en Bospaden” is in januari 
2016 afgerond, en op 2 maart 2016 door de raad vastgesteld.  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 2017 
 
Het onderzoek naar het grondbeleid binnen de gemeente Haaksbergen is in volle gang. Vorig jaar 
werd verwacht dat dit onderzoek in de tweede helft van 2016 in concept zou zijn afgerond. Dat 
wordt echter, vanwege de omvang en complexiteit van het onderzoek, het eerste kwartaal van 
2017. De focus ligt op de complexen Wissinkbrink, Frankenhuis en De Veldmaat.  Eerste 
onderzoeker is Edo van Bree. 
 
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 
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in haar ruimtelijke planvorming hiermee om? Ook dit onderzoek loopt en wordt in 2017 
afgerond. De voortdurend wijzigende jurisprudentie rond de “ladder” drukt echter een zware 
stempel op dit onderzoek. 
 
Een derde onderzoek, dat in 2016 is opgepakt en nu nog in uitvoering is heeft als onderwerp het  
handhavingsbeleid binnen de gemeente Haaksbergen. Hoofdonderzoeker is Ellen Odenthal. 
 
Voorbereidingen zijn getroffen voor een onderzoek dat in 2017 verder wordt uitgevoerd, en 
waarbij alle drie de leden zijn betrokken, ieder vanuit hun eigen invalshoek. In dit onderzoek 
wordt ingegaan op het Marktplan. Wat is er gebeurd vanaf de afronding van dit eerste onderzoek 
en wat is er gebeurd met de conclusies en aanbevelingen, die naar aanleiding van het eerste 
onderzoek door de gemeenteraad zijn vastgesteld?  
 
Samenwerking met College, Raad en ambtenaren 
 
De rekenkamercommissie is ook dit jaar veel dank verschuldigd aan Ansjelien Aarnink en 
Angélique Karnebeck voor de uitstekende secretariële ondersteuning en aan griffier Gerrit 
Raaben voor zijn goede raad en steun. De ambtelijke organisatie heeft de afgelopen jaren veel te 
verstouwen gehad. Toch is zij de rekenkamercommissie ook dit jaar weer voor zover het kon ter 
wille geweest.  
 
Budget 
 
De  rekenkamercommissie is ook in 2016 binnen het budget gebleven. Voor het 
vervolgonderzoek rond het Marktplan is middels een raadsbesluit in december 2016 een bedrag 
van € 5.000 gereserveerd. 
   
Tenslotte 
 
Minister Plasterk van BZK heeft wetgeving in voorbereiding die de onafhankelijkheid van de 
rekenkamerfunctie binnen gemeenten moet waarborgen. Naar verwachting mogen raadsleden in 
de nabije toekomst geen lid meer zijn van een rekenkamer(commissie) in de eigen gemeente. De 
gemeente Haaksbergen voldoet reeds voor 100% aan dit criterium. 
 
De rekenkamercommissie blijft het belang benadrukken van een goed functionerende commissie 
ter versterking van met name de beleidscontrolerende functie van de gemeenteraad.  
 
9 januari 2017 
Ellen Odenthal, voorzitter 
Edo van Bree 
Marcel Hesselink 


