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Come as you are, as you were 
As I want you to be 
As a friend, as a friend 
As an old enemy 
Take your time, hurry up 
The choice is yours, don’t be late 
Take a rest, as a friend, as an old memory1 

 

Inleiding 
2018 was voor de Rekenkamercommissie Haaksbergen een jaar dat in het teken stond van 
het vervolgrapport over het Marktplan. Dat rapport is in concept klaar: net voor kerst lag het 
bij het college van Haaksbergen voor bestuurlijke wederhoor. Daarnaast zijn twee andere 
rapporten aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 
 
Samenstelling en functioneren 
De Rekenkamercommissie functioneert onafhankelijk van raad en college en bestond in 
2018 uit twee leden, die geen directe binding hebben met de gemeente Haaksbergen. Drs. 
Ellen Odenthal is voorzitter, lid is drs. Edo van Bree. Dr. Johan Bos fungeerde op de 
achtergrond als adviseur. Het derde lid, drs. Marcel Hesselink nam in 2018 afscheid van de 
Rekenkamercommissie. De werving van een opvolger was per eind december 2018 gaande. 
Een voorstel voor de installatie van drs. Michel Ligtenbarg uit Borculo wordt in februari aan 
de raad voorgelegd. 
De rekenkamercommissie is in 2018 10 keer in vergadering bijeen geweest. 
 
Onderzoeksprogramma en productie 2018 
Het onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Haaksbergen, getiteld “Bezint eer ge 
begint”, is op 31 januari 2018 door de raad behandeld, waarbij de conclusies en 
aanbevelingen zijn overgenomen. Belangrijkste conclusie was dat het grondbeleid sinds 
2012 niet is geëvalueerd, terwijl dat volgens de Financiële Verordening allang had moeten 
gebeuren. Ook de aansturing door de raad moet meer aandacht krijgen. In de tweede 
bestuursrapportage, vastgesteld door de raad op 31 oktober 2018, heeft het college 
aangegeven dat de huidige nota grondbeleid nog in 2018 geëvalueerd zou worden.  

Het onderzoek naar de gevolgen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking in 
Haaksbergen is door de raad in mei 2018 vastgesteld. Vertrekkend lid Marcel Hesselink gaf 
daarbij in de commissie een presentatie, waarbij hij uitvoerig inging op de allerlaatste 
ontwikkelingen en jurisprudentie rond “de Ladder”.  Belangrijke aanbevelingen voor 
Haaksbergen waren het anticiperen op een mogelijke herijking van de bouwcontingenten in 
Twentse gemeenten door zelf alvast bestemmingsplannen in procedure te brengen voor de 
onvervulde contingenten, dan wel door de motivering goed op orde te hebben waarom het 
resterende contingent in Haaksbergen nog niet wordt vertaald in harde plancapaciteit.  
 
Daarnaast wordt geadviseerd om op regionaal niveau gezamenlijk op te treden tegen het te 
beperkte en niet goed op de markt afgestemde bouwcontingent voor de Regio Twente.  
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De aanbevelingen zijn nog niet direct overgenomen. Volgens het college ontbreekt 
momenteel de noodzaak daartoe. Het college heeft wel een aantal nieuwe 
woningbouwplannen in voorbereiding genomen, omdat daarnaar vraag is in de markt. 
 
Het vervolgonderzoek naar de centrumplannen, onder de titel: “Het Centrum Centraal II: This 
is not a love song” is afgerond, ambtelijk van commentaar voorzien, en ligt per eind 2018 bij 
het college voor bestuurlijk wederhoor. Ter wille van een zo groot mogelijke  zorgvuldigheid 
heeft de totstandkoming van het onderzoek helaas langer geduurd dan gepland.  
 
Programmering voor 2019 
Inmiddels is gestart met een nieuw onderzoek. Door de raad is in 2017 de wens geuit dat de 
Rekenkamercommissie een onafhankelijk onderzoek zou uitvoeren naar de effecten van de 
meest recente reorganisatie van het gemeentelijk apparaat. Hoe staat het nu 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 
‘collateral damage’ van deze reorganisatie en wat heeft het allemaal gekost? En vooral: wat 
is er met de aanbevelingen gedaan in de afgelopen vijf jaar? 
 
In 2018 werd het onderzoek naar het handhavingsbeleid van de gemeente Haaksbergen ter 
wille van het tweede Marktplanonderzoek ‘on hold’ gezet. Dit onderzoek wordt in 2019 
opnieuw opgepakt. 
 
Suggesties voor nieuwe onderzoeksonderwerpen van raadsleden en inwoners van 
Haaksbergen zijn, als altijd, zeer welkom. 
 
Samenwerking met college, raad en ambtenaren  
De samenwerking met college, raad en ambtenaren verloopt zoals altijd uitstekend. 
Gevraagde informatie wordt steeds aangeleverd. Respondenten zijn altijd bereid tijd in hun 
drukke agenda vrij te maken om de vragen van de Rekenkamercommissie te kunnen 
beantwoorden. Verzoeken om de gemeentelijke archieven te kunnen inzien worden vlot en 
zonder omhaal ingewilligd. Afspraken kunnen snel worden gemaakt en worden ook 
nagekomen. Wij zijn zoals gebruikelijk bijzondere dank verschuldigd aan griffier Gerrit 
Raaben en aan Ansjelien Aarnink en Angélique Karnebeck voor de goede secretariële 
ondersteuning. 
 
Budget 
De Rekenkamercommissie is in 2018 ruim binnen het toegemeten budget gebleven. Ook in 
2019 is de verwachting dat het toegekende budget toereikend is. 
 
Samenwerking binnen Twente 
Sinds enige tijd bestaat er een informeel samenwerkingsverband tussen meerdere 
rekenkamercommissies in Twente. Bij hun overleggen is ook van tijd tot tijd een 
vertegenwoordiging van Haaksbergen aanwezig. De rekenkamercommissie van 
Haaksbergen heeft echter gemeend niet deel te moeten nemen aan een gezamenlijk 
onderzoek naar de Veiligheidsregio Twente. De onderzoeksopzet deed vermoeden dat dit 
onderzoek geen relevante informatie voor Haaksbergen zou opleveren. 
 
In 2018 hebben ook gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van raad en 
Rekenkamercommissie  van de gemeente Hof van Twente. Deze gesprekken hebben helaas 
niet tot een verdergaande samenwerking geleid. De trend is overigens dat raden er toch de 
voorkeur aan geven een eigen rekenkamercommissie tot hun beschikking te hebben. Om 



deze reden is bijvoorbeeld de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten 
Bronckhorst, Lochem, Berkelland, Montferland en Oude IJsselstreek juist weer ontbonden. 
Enkele van deze gemeenten hebben nu een eigen rekenkamercommissie gevormd. 
 
Tenslotte 
De kwaliteit van de besluitvorming van de gemeenteraad is gebaat bij een commissie die 
onderzoek doet naar de legitimiteit, effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid. De 
rekenkamercommissie hoopt hieraan ook in 2019 weer een significante bijdrage te kunnen 
leveren. 

 
De Rekenkamercommissie Haaksbergen, januari 2019 
Ellen Odenthal, voorzitter 
Edo van Bree  


