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Economisch potentieel gemeente onvoldoende benut 
Onderzoek Rekenkamercommissie naar vooruitgang economische ontwikkeling 

 

 

In 2013 concludeerde de Rekenkamercommissie dat het regionaal economische beleid van 

’s-Hertogenbosch beter kan. Onderzocht is hoe het beleid zich sindsdien heeft ontwikkeld. 

De conclusie is dat de positie van ‘s-Hertogenbosch is verbeterd. Het economisch potentieel 

van de gemeente worrdt echter nog steeds onvoldoende wordt benut. De samenhang tussen 

de economische speerpunten van de stad is niet sterk. En de verbinding tussen het 

stedelijke en regionale economische beleid vraagt om meer richting, focus en regie.  

 

Aanleiding onderzoek 

De Rekenkamercommissie van ’s-Hertogenbosch concludeerde in 2013 dat de gemeente 

sterke punten heeft. Maar er is niet één duidelijk sterk punt dat bij het stimuleren van de 

economie benut kan worden. De Rekenkamercommissie vond het dringend nodig om ‘s-

Hertogenbosch meer onderscheidend te laten zijn voor werkgevers. De commissie vond ook 

dat de gemeenteraad de ontwikkeling van de economie niet goed kan volgen en controleren. 

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat er sindsdien is gebeurd. 

 

Situatie is verbeterd, maar meer focus is nodig 

Hoewel voortgang is geboekt, wordt het economisch potentieel van de gemeente nog steeds 

onvoldoende benut. De samenhang tussen de economische speerpunten (Agrifood, ICT, 

Creatief, Logistiek. Bouw en Zakelijke dienstverlening) is niet sterk. Dit verwatert het 

economische profiel van de stad. Ook de verbinding tussen het stedelijke en het regionale 

economische beleid is niet duidelijk. 

 

Geen sterke innovatie-structuur 

Het economische beleid van de gemeente richt zich steeds meer op kennisontwikkeling en 

innovatie. De gemeente heeft terecht flink geïnvesteerd in campussen en andere 

broedplaatsen voor jonge ondernemers om dit profiel te versterken. Het ontbreekt echter aan 

duidelijke samenhang tussen initiatieven die startende ondernemers moeten ondersteunen. 

Ook omdat hun relatie met het Agrifood-speerpunt vaak onduidelijk is. 

Verbindingen tussen start ups en gevestigde MKB bedrijven met groeipotentieel komen nog 

onvoldoende van de grond. Er is geen sterke innovatie-infrastructuur die economische 

innovatie bevordert. En het aansluiten van het cultureel voorzieningenklimaat en 

citymarketing om de aantrekkelijkheid voor jonge ondernemers te vergroten kan beter. 

 

Agrifood capital leeft onvoldoende 

Voor het versterken van de regionale economische structuur werkt de gemeente samen in 

‘Agrifood capital’. De financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven hierbij is beperkt. 

Financiële deelname van het bedrijfsleven versterkt de focus op bereiken van economische 
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doelstellingen. Het vergroot daarmee ook de kansen op het slagen van de ambitieuze 

economische agenda.  

Om Agrifood capital ook binnen de gemeente een succes te laten zijn moet het voor 

Bossche ondernemers meer gaan leven. De Rekenkamercommissie verwacht ook dat 

aanvullende kaders nodig zijn om de bijdrage van de gemeente in het Bossche 

Investeringsfonds daadwerkelijk impulsen te laten geven aan de stedelijke economie. 

 

Informatie aan gemeenteraad moet beter 

Het college informeert de gemeenteraad, maar vraagt niet om richtinggevende uitspraken 

over het economische beleid. De gemeenteraad krijgt veel informatie over regionaal-

economische ontwikkelingen. Maar omdat er geen relatie wordt gelegd met de doelen van 

het beleid, kan de raad zich geen goed oordeel vormen.  

De kwaliteit van de sturingsinformatie aan de raad is onvoldoende. De raad zelf heeft echter 

ook stof tot nadenken over zijn rol in de aansturing van het economisch beleid. De 

gemeenteraad heeft niet of nauwelijks actie ondernomen op de gebrekkige uitvoering van 

zijn in 2013 genomen besluiten over de aanbevelingen uit het vorige rapport. 

 

De Rekenkamercommissie heeft voor de raad een aantal aanbevelingen geformuleerd 

 

Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 

De raad heeft de Rekenkamercommissie ingesteld. Zij is onafhankelijk van het college van 

burgemeester en wethouders en stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie 

werkt met onderzoek mee aan een goed functionerende gemeente. Met haar onderzoek richt 

zij zich vooral op de effectiviteit en doelmatigheid van beleid. De Rekenkamercommissie 

heeft speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt de commissie hoe de 

politieke sturing van de raad kan verbeteren.  

 

De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de 

voorzitter) en twee raadsleden. 

 

Rapport ‘Met Focus vooruit! Vervolgonderzoek regionaal economisch beleid 

gemeente ‘s-Hertogenbosch 

U kunt het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie vinden op: 

http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamer 

 

Meer informatie: 

Afdeling Communicatie: pers@s-hertogenbosch.nl 
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