
 

UITNODIGING voor een interactieve werksessie voor raads- en commissieleden                                          

‘Grip op gemeentefinanciën’ op 12 april 2023 om 19.30 uur, nieuwe Raadzaal 

 

✓ Waar ga ik over als raad en waar kan ik op sturen?  
✓ Op welke onderdelen van de begroting kan ik invloed uitoefenen? En hoe en wanneer kan ik dat 

doen? Ligt er echt al zoveel vast? 
✓ Wat is het verschil tussen incidentele en structurele middelen? 
✓ Hoe werkt het structuurfonds? 

Dit is een selectie van de vragen die raads- en commissieleden regelmatig stellen. Ook al wordt er veel 
informatie verstrekt tijdens de introductiebijeenkomsten voor nieuwe raadsleden en de jaarlijkse 
toelichting in Informeren en Ontmoeten, gemeentefinanciën doorgronden is lastig voor degene die niet 
dagelijks ‘in de cijfers’ zit. Voorjaarsnota, jaarverslag, begroting, actualisaties, MARAP; hoe stel je als 
raads- of commissielid de goede vragen om te sturen en controleren? Het vaststellen van de begroting 
is immers één van de belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Op woensdagavond 12 april 2023, om 19.30 uur, nieuwe Raadzaal verzorgt de rekenkamercommissie 
’s-Hertogenbosch een werksessie over gemeentefinanciën. Centrale vraag is: hoe kunnen raads- en 
commissieleden goede vragen stellen over gemeentefinanciën en er waardevolle debatten over 
voeren? Tijdens deze werksessie wordt u geïnformeerd en geïnspireerd, en maakt u kennis met 
‘wendbaar begroten’. Het is een goede voorbereiding voor de behandeling van de Voorjaarsnota en alle 
andere financiële debatten. 

Deze werksessie wordt geleid door Marco Pot, partner BDO Advisory, en Neil van Engelen RA, senior 
manager BDO Audit & Assurance. Ze verzorgen met regelmaat sessies aan raadsleden die geen of 
nauwelijks financiële kennis hebben. U gaat actief aan de slag met elkaar en natuurlijk is er volop 
gelegenheid om vragen te stellen aan de gespreksleiders.  

Alle geïnteresseerde raads- en commissieleden zijn van harte welkom om aan de sessie deel te nemen. 
U kunt zich aanmelden via rekenkamer@s-hertogenbosch.nl.  

Programma 

19.15 - 19.30 uur  Inloop  
19.30 - 19.40 uur Opening introductie door de rekenkamercommissie, voorstellen sprekers en 

doel van de avond 
19.40 - 19.50 uur Feiten en weetjes over de begroting van ’s-Hertogenbosch 
19.50 - 20.10 uur Waar kan ik als raadslid op sturen? Praktische vragen (interactief onderdeel) 
20.10 - 20.25 uur Sturingsprincipes, nut en noodzaak van ‘wendbaar begroten’. 
20.25 - 20.35 uur Korte pauze 
20.35 - 21.20 uur Instrumentarium wendbaar begroten en hoe kan ik dit als raads-/commissielid 

concreet inzetten? 
21.20 - 21.30 uur Handvatten voor raadsleden in het debat rondom de P&C-documenten 
21.30 uur Vragen en afsluiting 
 
 
We zien u graag op 12 april! 
 
Met vriendelijke groet,      
De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch, 
Wilfred Goedmakers, Danielle Haenen, Laudy Konings, Martin van der Horst, Gea van den Berg,  
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