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Geachte raad,
Met genoegen biedt de Rekenkamercommissie u hierbij haar onderzoeksprogramma voor 2020 aan.
Dit onderzoeksprogramma is mede tot stand gekomen op basis van de inventarisatie van
onderwerpen met uw raadsfracties. De commissie heeft het onderzoeksprogramma voor komend jaar
op 9 december 2019 vastgesteld. De Gemeentewet en de verordening schrijven voor dat de
Rekenkamercommissie jaarlijks een afschrift van haar onderzoeksprogramma moet aanbieden aan
uw raad en het college.
In deze brief kondigen wij aan welke onderzoeken wij voornemens zijn in 2020 uit te voeren.
Daarnaast geven wij een doorkijk ten aanzien van de onderwerpen die voor de komende periode (tot
aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022) onze aandacht hebben. Tot slot attenderen wij u erop dat
wij de mogelijkheid hebben om op actuele onderwerpen in te springen en/of voor onderzoeken op het
verzoek van de raad.
Onderzoek Privacy
In 2019 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar Privacy aangekondigd. Dit onderzoek
nadert momenteel de afrondende fase. Wij verwachten dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2020
aan de raad aan te bieden. Vanzelfsprekend zullen wij de aanbieding afstemmen met de griffie en
met u communiceren.
Vervolg Burgerinitiatieven
Tijdens de behandeling van het rekenkameronderzoek naar Burgerinitiatieven gaven meerdere
fracties aan behoefte te hebben aan een vervolg op dit onderzoek, met de nadruk op een bredere
interpretatie van het thema Participatie. De rekenkamercommissie heeft de afgelopen periode
nagedacht over de vorm waarop wij dit vervolg gaan geven. Wij zijn voornemens in het eerste
kwartaal van 2020 een thema-avond met de raad te organiseren over het thema Participatie.
Onderzoeksthema Wonen
In het eerste kwartaal van 2020 stuurt het college naar verwachting de nieuwe Woonvisie naar de
raad. Hierin worden de uitgangspunten voor het Woonbeleid voor de komende 10 tot 20 jaar

voorgelegd. De rekenkamercommissie heeft gesignaleerd dat het thema Wonen sterk de aandacht
heeft van de raad. Dit overwegende heeft de commissie besloten om in het eerste halfjaar van 2020
een aanpak aan de raad te presenteren hoe wij voornemens zijn u op dit thema te ondersteunen.
Centraal hierbij staan de handelingsruimte van de raad om te sturen op dit onderwerp en de
instrumenten die de raad hiertoe kan inzetten. Bij deze presentatie verwachten wij ook input van uw
kant, zodat ons onderzoek beter aansluit bij uw behoefte. In de tweede helft van 2020 zal de
commissie een onderzoek starten.
Regionaal onderzoek Jeugdzorg
Regionale samenwerking is een thema dat door meerdere fracties werd genoemd in de inventarisatie
van onderwerpen die de rekenkamercommissie heeft uitgevoerd. De raad heeft het gevoel geen grip
te hebben op regionale samenwerking. Op het vlak van Jeugdzorg werkt de gemeente ’sHertogenbosch samen met partnergemeenten in Noordoost-Brabant. De rekenkamercommissie
inventariseert in de eerste helft van 2020 de mogelijkheden om in samenwerking met
rekenkamercommissies in Noordoost-Brabant in de tweede helft van 2020 een onderzoek uit te
voeren naar het thema Jeugdzorg.
Onderzoek Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is een hardnekkig probleem, waar mensen in hun dagelijks leven ernstig last van
kunnen hebben. Circa 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. In de tweede helft van 2020 start
de rekenkamercommissie een onderzoek naar laaggeletterdheid.
Doorkijk 2021-2022
In de loop van 2020 zal het onderzoeksprogramma voor de periode tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vorm krijgen, wij zijn voornemens om hiervoor weer een
inventarisatie onder de raadsfracties te houden. Voor 2021 heeft de rekenkamercommissie nog één
concreet onderwerp op de planning staan, namelijk de gemeentelijke visie op Economische
ontwikkeling en nieuwe economie. Verder voorzien wij een eventueel vervolg op de thema’s
Participatie en Wonen. Daarnaast voorzien wij nog ruimte voor een actueel onderzoek, een
doorwerkingsonderzoek van eerdere aanbevelingen van de rekenkamercommissie en/of een
onderzoek op verzoek van de raad. Eind 2020 zal de commissie haar programma voor 2021 aan u
voorleggen.
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,

Dr. P.E.H. Habets EMIA, voorzitter
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