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De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, 
ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met 
onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende 
gemeente. Het onderzoek leidt vaak tot aanbevelingen aan 
het gemeentebestuur. Die gaan vooral over de doeltreffendheid 
van het beleid. Kortom: wat komt er terecht van de 
beleidsvoornemens van de gemeente? 

Leden

Eric Verkaar (voorzitter, tot 1 januari 2023), Danielle Haenen,
Laudy Konings, Martin van der Horst, Gea van den Berg-Melis,
Antoon de Groot (lid vanuit de raad, tot 16 maart 2022),
Joep Gersjes (lid vanuit de raad, 
tot 16 maart 2022)
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Onderzoeken

Subsidiebeleid Bossche Culturele sector
De Rekenkamercommissie onderzocht het subsidiebeleid in de Bossche 
culturele sector. De vraag was of de subsidiesystematiek bijdraagt aan 
het bereiken van de beleidsdoelen in de culturele sector en hoe de raad 
hierop kan controleren. De conclusie is dat er geen duidelijk beeld is van 
de samenhang tussen de doelen van het cultuurbeleid en de resultaten. 
Het is niet duidelijk welke bijdrage cultuursubsidies leveren aan welke 
doelen van het cultuurbeleid. De Rekenkamercommissie beveelt onder 
meer aan om een uitvoeringsprogramma op te stellen. De raad besprak 
het onderzoek op 8 maart 2022 en nam een amendement aan om de 
impact van het cultuurbeleid beter inzichtelijk te maken.

Grondbeleid
De Rekenkamercommissie verrichtte onderzoek naar het grondbeleid 
van de gemeente. De commissie wilde duidelijk krijgen in hoeverre de 
ambities en doelstellingen van het grondbeleid ook daadwerkelijk worden 
gerealiseerd. De uitkomst van het onderzoek is dat de doelen van het 
grondbeleid voor de gemeenteraad niet duidelijk en zichtbaar genoeg zijn. 
De rekenkamer heeft aanbevelingen gegeven over het verduidelijken van de 
doelen en het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad. De raad 
besprak het onderzoek op 4 oktober 2022 en nam een amendement aan. 
Daarin schrapte de raad twee aanbevelingen, omdat deze een vertragende 
uitwerking zouden hebben op de versnelling van de woningbouwopgave. 

Opvolgingsonderzoek
In 2022 is onderzoek verricht naar de opvolging van de onderzoeken van 
de Rekenkamercommissie door raad en college. Doel was om te zoeken naar 
de rode draden in de opvolging van de aanbevelingen in de afgelopen vijf jaar 
om daar lering uit te trekken. Uit het onderzoek volgen adviezen voor de 
Rekenkamercommissie zelf, voor gemeenteraad en college. 
De raad wordt hierover binnenkort geïnformeerd. 

Leefbaarheid en voorzieningen
De Rekenkamercommissie startte in 2022 een vooronderzoek over het 
onderwerp leefbaarheid en voorzieningen. De commissie constateert dat 
alle politieke partijen (verbeteren van) leefbaarheid hoog in het vaandel 
hebben staan, maar dat zij er allemaal iets anders mee bedoelen. 

Overige activiteiten
De Rekenkamercommissie is onafhankelijk maar investeert in een goede 
relatie met de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie. Dit doet zij 
door aanwezig te zijn in raads- en commissievergaderingen, door fracties  
te bezoeken, door te overleggen met Presidium en fractievoorzitters en 
door raadsleden waar nodig te betrekken bij de onderzoeken. 
Ook werkt  zij voortdurend aan kwaliteitsverbetering.

Overige activiteiten in 2022:
•  De Rekenkamercommissie gaf in het introductieprogramma van  

de nieuwe gemeenteraad een presentatie over haar werkzaamheden  
en bracht de brochure ‘Op onze bijdrage kunt u rekenen!’ uit voor  
nieuwe raadsleden.

•  Eind 2022 is een nieuwe voorzitter geworven, Wilfred Goedmakers.  
Hij werd in de raadsvergadering van 13 december 2022 benoemd  
en startte op 1 januari 2023.

• De commissie neemt actief deel aan netwerken van rekenkamers, zowel  
 landelijk als regionaal. De Rekenkamercommissie is lid van de NVRR.
•  Op 1 januari 2023 is de Wet Versterking decentrale rekenkamers ingegaan. 

De Rekenkamercommissie is gestart met de voorbereidingen voor de 
noodzakelijke omvorming tot onafhankelijke rekenkamer.  
Op 1 februari 2022 besloot de raad al om na de raadsverkiezingen  
geen raadsleden meer te benoemen in de Rekenkamercommissie.  
De overige raadsbesluiten volgen binnenkort.

Vooruitblik 2023 
Op 26 januari 2023 stuurde de Rekenkamercommissie haar 
Onderzoeksprogramma 2023 naar de raad, met daarin de 
geplande onderzoeken en activiteiten in 2023. Een onderzoek 
met drie andere Brabantse rekenkamers naar de Energietransitie, 
het onderwerp wonen en een bijeenkomst voor raads- en 
commissieleden over de begrotingscyclus staan op de planning.

De commissie organiseerde op 21 november 2022 een expertmeeting 
voor raadsleden. Doel was om raadsleden te inspireren, een scherper 
beeld te krijgen van de term ‘leefbaarheid’ en handvatten te bieden welke 
politieke keuzes bij de sturing op leefbaarheid gemaakt kunnen worden. 
Drie deskundigen gaven een presentatie. Het vooronderzoek loopt nog.
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