
Jaarverslag Rekenkamercommissie Haaksbergen 2017 

But a smile never grins without tears to begin 
For each kiss is a cry we all lost1 

 

Inleiding 
2017 was niet het meest productieve jaar voor de Rekenkamercommissie, althans niet als 
het gaat om het afronden van onderzoeken. Maar om te kunnen oogsten moet eerst worden 
gezaaid. En dat hebben wij zeker gedaan in 2017! 
 

Samenstelling en functioneren 
De Rekenkamercommissie functioneert onafhankelijk van raad en college en bestond in 
2017 uit drie leden, die geen directe binding hebben met de gemeente Haaksbergen. Drs. 
Ellen Odenthal is voorzitter, de leden zijn drs. Edo van Bree en drs. Marcel Hesselink. Dr. 
Johan Bos fungeerde op de achtergrond als adviseur. Als een onderzoeksopzet zijn strenge 
toets der kritiek kan doorstaan, is het gegarandeerd een goede basis voor een gedegen 
onderzoek.  
Ellen Odenthal is in december 2017 als voorzitter herbenoemd voor een nieuwe periode van 
4 jaar. Marcel Hesselink heeft in het najaar te kennen gegeven niet in aanmerking te willen 
komen voor herbenoeming. Zijn bedrijf groeit als kool, waardoor hij naar zijn mening te 
weinig tijd kan besteden aan rekenkameronderzoek. Wel zal hij eerst zijn lopende 
werkzaamheden afronden. 
Na een intensieve sollicitatieprocedure is een zeer gekwalificeerde kandidaat gevonden als 
opvolger voor Marcel Hesselink. De betrokken persoon heeft zich echter alsnog terug 
moeten trekken wegens het aanvaarden van het voorzitterschap van de 
rekenkamercommissie in een naburige gemeente. Dat voorzitterschap conflicteert dusdanig, 
dat benoeming in Haaksbergen niet meer aan de orde was. 
De overgebleven leden hebben besloten de benoeming van een nieuw lid vooralsnog een 
half jaar lang aan te houden en zich eerst te concentreren op het afronden van de lopende 
onderzoeken. 
De Rekenkamercommissie is in 2017 10 keer in vergadering bijeen geweest. 
 

Onderzoeksprogramma en productie 2017  
Het jaarverslag 2016 is in februari 2017 door de raad vastgesteld.   
Het onderzoek naar het grondbeleid, getiteld “Bezint eer ge begint” is in september 2017 
aangeboden voor ambtelijk wederhoor en in november 2017 voor een bestuurlijke reactie. 
Behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van januari 2018. De belangrijkste 
conclusie luidt dat een nieuwe Nota Grondbeleid ontwikkeld moet worden, waarin een 
strategische visie op grondbeleid wordt neergelegd, alsmede een tactisch grondbeleid voor 
de komende tien jaar. Daarbij moet rekening worden gehouden met de (herziene) wet en 
regelgeving rond de Ladder van Duurzame Verstedelijking en moet afstemming worden 
gezocht met de beleidsplannen en woonvisies van de omliggende gemeenten. 
 

Programmering voor 2018 
Helaas kon het onderzoek naar de Ladder van Duurzame Verstedelijking nog niet worden 
afgerond. De voortdurend wijzigende wetgeving en jurisprudentie, gecombineerd met de 
beperkte tijd die onderzoeker Marcel Hesselink tot zijn beschikking had, heeft geleid tot 
uitstel. Het onderzoek moest, om zo actueel mogelijk te blijven, vrijwel in zijn geheel opnieuw 
worden uitgevoerd. Afronding wordt nu verwacht in het eerste kwartaal van 2018. 
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 Flogging Molly, Drunken lullabies 



Wij hopen in het eerste kwartaal van 2018 ook het vervolgonderzoek naar het Marktplan af te 
kunnen ronden. Het feitenrelaas over de periode 2012-2017 staat nu op papier. Analyses 
worden gemaakt met betrekking tot het financiële beleid, de bestuurlijke beslissingen, de 
juridische aspecten, de communicaties tussen de actoren en de ruimtelijke aspecten. De 
interviews die het beeld moeten aanvullen en kleuren zijn in volle gang. 
Door de drukke werkzaamheden met het onderzoek naar het Marktplan hebben wij moeten 
besluiten het onderzoek naar het handhavingsbeleid van de gemeente Haaksbergen van 
Ellen Odenthal nog even in de wacht te zetten. Na afronding van het Marktplan onderzoek 
wordt het zo snel mogelijk weer ter hand genomen. 
Daarnaast denken wij ruimte te hebben voor een volgend onderzoek, dat in 2018 kan 
worden opgestart. Door de raad is unaniem de wens geuit dat de Rekenkamercommissie 
een onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de effecten van de reorganisatie. Bovendien wil 
men weten wat er is gebeurd met de aanbevelingen van de rapporten “Geluk en wijsheid?” 
over de juridische control binnen de gemeente en “Ritmestoornissen in de Haaksbergse 
gemeentelijke organisatie”. Wat is de financiële schade alsmede de ‘collateral damage’? En 
wat is met de aanbevelingen gedaan in de afgelopen vier jaar? 
 

Samenwerking met college, raad en ambtenaren 
Die is als vanouds uitstekend. Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan griffier Gerrit 
Raaben en Ansjelien Aarnink en Angélique Karnebeck voor de secretariële ondersteuning. 
 

Budget 
In december 2017 heeft de raad besloten € 15.000 van het totale budget over te hevelen van 
2017 naar 2018 in verband met de lopende onderzoeken. Ook in 2017 zijn wij binnen het 
toegemeten budget gebleven.  
 

  



Samenwerking 

Steeds meer Rekenkamercommissies in de Regio werken nauw met elkaar samen en/of 
fuseren zelfs. Diverse grote rekenkamercommissies doen een beroep op ons om mee te 
werken aan onderzoeken en/of ons bij hen aan te sluiten. De Rekenkamercommissie 
Haaksbergen ziet wel meerwaarde in incidenteel samen onderzoeken verrichten naar 
Regiobrede zaken, zoals diverse verbonden partijen. Aansluiten bij een grote Regiobrede 
commissie is echter geen optie, omdat de onderzoeksagenda voor specifiek Haaksbergse 
zaken zo teveel in het gedrang komt. Wel lopen gesprekken met onder meer de 
rekenkamercommissie van de Hof van Twente voor een eventuele verdergaande 
samenwerking.  

 

Tenslotte 

2018 moet weer een oogstjaar worden. De Rekenkamercommissie blijft het belang 
benadrukken van een goed functionerende commissie ter versterking van met  name de 
beleidscontrolerende functie van de gemeenteraad. 

 

Januari 2018 

Ellen Odenthal, voorzitter 

Edo van Bree 


