
 
 

Aan gemeenteraad ’s-Hertogenbosch  

 

 

 

 

 

Geachte raad, 

 

Met genoegen biedt de rekenkamercommissie u hierbij haar onderzoeksprogramma voor 2023 aan. Dit 

onderzoeksprogramma is mede tot stand gekomen op basis van de inventarisatie van onderwerpen met 

uw raadsfracties. In deze brief kondigen wij aan welke onderzoeken wij voornemens zijn in 2023 uit te 

voeren. Daarnaast geven wij een doorkijk ten aanzien van de onderwerpen die voor de komende periode 

onze aandacht hebben. Tot slot attenderen wij u erop dat wij de mogelijkheid hebben om op actuele 

onderwerpen in te springen en om onderzoeken op verzoek van de raad uit te voeren.  

 

Lopend onderzoek 

Opvolgingsonderzoek 

In 2022 is de rekenkamercommissie gestart met een onderzoek naar de doorwerking van eerder 

verschenen rapporten. Naar verwachting zal dit rapport begin 2023 worden afgerond. Op basis van het 

rapport wil de rekenkamercommissie graag het gesprek aangaan met de fractievoorzitters over de 

doorwerking van onderzoeken. Vervolgens sturen wij de raad onze bevindingen in een rekenkamerbrief. 

 

Leefbaarheid 

Eind 2022 heeft de rekenkamercommissie een verkenning uitgevoerd naar het onderwerp Leefbaarheid. 

Als onderdeel hiervan is een expertbijeenkomst voor de raad georganiseerd over dit onderwerp. De 

rekenkamercommissie bereidt een discussienotitie voor, die naar verwachting binnenkort met de 

raadscommissie wordt besproken. 

 

Nieuw onderzoek 

De rekenkamercommissie heeft tweede helft vorig jaar bezoeken afgelegd aan de fracties uit de 

gemeenteraad. Deze gesprekken hebben voor de rekenkamercommissie veel betekenis. Er is vrijelijk 

gekeken naar de rol die de rekenkamercommissie inneemt, of bij voorkeur inneemt, in het lokale Bossche 

bestuur. Daarnaast hebben de fracties zich toegelegd op het doen van suggesties voor onderzoek. Dit 

heeft geresulteerd in een flinke lijst met potentiële onderzoeksonderwerpen. Deze lijst is in de 

rekenkamercommissie besproken en naast de selectiecriteria uit de verordening en ons 

onderzoeksprotocol gelegd. Dit heeft geleid tot de keuze voor de onderzoeksonderwerpen 

energietransitie, wonen en begrotingscyclus. De aanzienlijke inbreng vanuit de fracties heeft ons 

verheugd. Veel van de onderwerpen die nu niet voor onderzoek zijn geselecteerd blijven op onze 

dynamische groslijst staan. Onderstaand wordt dieper ingegaan op de geselecteerde onderwerpen.  
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B4-Onderzoek energietransitie 

Begin 2023 is de rekenkamercommissie in samenwerking met de rekenkamer(commissie)s van de 

gemeenten Breda, Oss en Tilburg een onderzoek gestart naar de stand van zaken van de energietransitie 

en de betrokkenheid van de raden daarbij. Uitvoering van het onderzoek ligt bij het bureau 

TwynstraGudde. Naar verwachting zal het rapport in september aan de raad worden aangeboden.  

 

Workshop begrotingscyclus 

Uit de rondgang langs de fracties kwam een aantal keren naar voren dat fracties zich afvragen hoe 

gebruik te maken van de beschikbare informatie in de begrotingscyclus om politieke keuzes te maken. 

De rekenkamercommissie wil daarom komend jaar voorafgaand aan de nieuwe begrotingscyclus een 

workshop organiseren voor raads- en commissieleden waarin hiervoor handvatten worden gegeven.  

 

Verkenning wonen 

Door veel fracties is het onderwerp wonen in verschillende vormen als mogelijk onderzoeksonderwerp 

benoemd. Ook maatschappelijk gezien is het een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. De 

rekenkamercommissie gaat dit onderwerp nader verkennen en bepalen of een onderzoek gestart zal 

worden. En zo ja, met welke inhoud en in welke vorm. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 

2023 gebeuren. 

 

Overige activiteiten en voornemens 

Op 1 januari 2023 is de Wet Versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Deze wet houdt 

in dat de rekenkamerfunctie wordt opgeheven. In de loop van dit jaar zijn zijn er alleen nog maar 

rekenkamers met alleen externe leden. Ook komen er meer bevoegdheden, bijvoorbeeld voor het doen 

van onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen. Concreet betekent dit dat ook onze commissie zich 

in 2023 zal omvormen naar een rekenkamer. De verordening wordt aangepast, en de voor de 

omvorming nodige besluiten zullen aan u worden voorgelegd. Hierbij zullen ook de aanbevelingen 

worden betrokken die in 2020 bij de evaluatie van de rekenkamer zijn gedaan. 

Op 1 januari 2023 is ondergetekende (Wilfred Goedmakers) gestart als nieuwe voorzitter van de 

rekenkamercommissie. In de komende periode zullen kennismakingsgesprekken volgen met onder meer 

de fracties. 

Ook in 2023 zullen wij volgens de met het Presidium gemaakte afspraken met uw raad in verbinding 

blijven. Afhankelijk van de onderzoeksmethode en vraagstelling betrekken wij u bij de onderzoeken. Ook 

ziet u ons regelmatig in de overleggen met Presidium, fractievoorzitters en de afzonderlijke fracties. Ook 

zijn wij zoals gebruikelijk waar mogelijk aanwezig bij vergaderingen van raad en raadscommissies. 

 

Wij hopen met dit onderzoeksprogramma opnieuw een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van 

het bestuur van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch, 

 

Wilfred Goedmakers, 

voorzitter 

 

 


