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1. Samenvatting 

 

 

Jaarverslag 2013 

De Rekenkamercommissie wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan verbeteren van de 

kwaliteit van het door de gemeente gevoerde bestuur en beleid. De Rekenkamercommissie 

heeft als doel de controlerende en kaderstellende rol van de raad te versterken.  

De activiteiten in 2013 waren gebaseerd op het onderzoeksprogramma 2013-2014. De volgende 

onderzoeken zijn in 2013 afgerond dan wel in uitvoering genomen: 

1 Onderzoek regionaal economisch beleid (fase 2) 

Dit rapport heeft geleid tot een uitvoerige discussie in raadscommissie en raad. Kern van het 

rapport is dat er écht iets moet veranderen aan de aanpak van het economisch beleid. Zo niet, 

dan gaat de ontwikkeling van de werkgelegenheid in ’s-Hertogenbosch verder achterlopen bij 

die van andere vergelijkbare gemeenten. De raad besloot in te stemmen met de aanbevelingen. 

Ook werd een motie aangenomen waarin de raad uitsprak dat “de ambitie van 's-Hertogenbosch 

is om een groei van de werkgelegenheid te hebben die minimaal gelijk is aan de gemiddelde 

groei in de andere grote Brabantse gemeenten”.  Het college kwam eind 2013 met een nieuwe 

beleidsnota “Naar een excellente AgriFood regio in Noordoost Brabant”. De 

Rekenkamercommissie constateert in het Jaarverslag dat deze nota de kern van onze 

aanbevelingen niet raakt. De aanbevelingen hebben geen merkbare doorwerking gehad, 

ondanks de besluitvorming in de raad. 

2 Onderzoek decentralisatie Jeugdzorg (met B4-gemeenten) 

De rekenkamercommissie voerde in 2013 voor het eerst een onderzoek uit samen met de 

rekenkamers van drie andere Brabantse steden (Tilburg, Breda, Eindhoven). Dit mede met als 

doel van elkaars werkwijze en inzichten te leren. Onderzocht werd hoe de kaderstellende rol van 

de gemeenteraad in de transitie van de Jeugdzorg vorm zou kunnen krijgen. 

Een conclusie uit het rapport is dat de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch begin september 

2013 weliswaar redelijk is toegerust om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen, 

maar dat op een aantal punten, waaronder de financiële kaderstelling, de positie van de raad 

versterkt kan worden. Gemeenten moeten nog belangrijke stappen zetten om klaar te zijn voor 

de transitie Jeugdzorg. 

De raad besloot unaniem alle aanbevelingen over te nemen. Ook werd een amendement 

aangenomen waarin het college wordt gevraagd om een risicobeheerplan te verstrekken voor de 

hele transitie. En om informatie over de juridische samenwerkingsvormen op het gebied van 

jeugdzorg. De rekenkamercommissie heeft de indruk dat de aanbevelingen uit het rapport een 

belangrijke doorwerking hebben gehad. Maar in dit traject bepaalt de rijksoverheid grotendeels 

het tempo.  

3 Onderzoek aanbesteden/contracten in complexe projecten (nu: 

informatievoorziening in complexe projecten). 

Dit onderzoek is gestart na een verzoek vanuit de raad om een onderzoek naar de gang van 

zaken rondom de Bartenbrug. Wij verbreedden de probleemstelling naar ‘aanbestedingen en 

informatievoorziening in complexe projecten’. In een latere motie (september 2013) sprak de 

raad uit dat hij vooral geïnteresseerd is in de informatievoorziening c.q. actieve en passieve 
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informatieplicht van het college rondom complexe projecten. Dit onderzoek is begin 2014 nog in 

volle gang. 

4 Andere activiteiten in 2013 

De Rekenkamercommissie is in 2013 genomineerd voor de prijs voor het beste 

rekenkameronderzoek (de ‘Goudvink’) met het eerder onderzoek naar het klimaatbeleid.  

Er is een wetgevingstraject gaande dat de bevoegdheden uitbreidt van rekenkamercommissies 

ten aanzien van onderzoek binnen samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente deelneemt. 

Dit mede omdat een ‘controlegat’ voor gemeenteraden dreigt te ontstaan, zeker gegeven de 

aanstaande transities in de zorg. 

 

Onderzoeksprogramma 2014 

Dit onderzoeksprogramma verschijnt in het verkiezingsjaar. Het is het laatste programma van 

de huidige bestuursperiode. De Rekenkamercommissie wil in 2014 de afgelopen raadsperiode 

evalueren en werken aan een ‘overdracht’ naar de nieuwe gemeenteraad. Ook wil zij een 

bijdrage leveren aan het inwerkprogramma van de nieuwe raad. 

In een verkiezingsjaar vergt de timing en planning van onderzoeksrapporten aandacht. De 

commissie zal goed afwegen op welk moment voor of na de verkiezingen onderzoeksrapporten 

naar de raad gestuurd kunnen worden, om de onderzoeksresultaten zo goed mogelijk voor het 

voetlicht te brengen. 

Als algemene onderzoekslijn voor de komende periode is gekozen voor de controlerende rol van 

de raad. Deze neemt in belang toe, mede door de naar de gemeenten te decentraliseren 

verantwoordelijkheden en budgetten in het kader van de grote decentralisaties in de zorg. Het 

ondersteunen van de controlerende rol en de (bij)sturingsmogelijkheden van de raad staan 

centraal in onze onderzoeken. Ook het ontwikkelen en uitvoeren van beleid in 

samenwerkingsverbanden en netwerken, in relatie tot de rol van de raad, staat centraal.  

Steeds meer beleid wordt in samenwerking met andere gemeenten en private partners 

ontwikkeld en/of uitgevoerd. 

 

De Rekenkamercommissie wil in 2014 de volgende onderzoeken uitvoeren: 

1. Onderzoek Informatievoorziening complexe projecten. 

Dit onderzoek is een voortzetting – met gewijzigde probleemstelling – van het onderzoek naar 

de aanbestedingen in complexe projecten (‘motie Bartenbrug’). 

2. Vooronderzoek Veiligheid(shuis) 

De Rekenkamer oriënteert zich via een vooronderzoek op dit onderwerp: de effectiviteit van het 

Veiligheidshuis c.q. (een ander onderwerp binnen) het veiligheidsbeleid.  

3. Doorwerkingsonderzoek 

De commissie wil graag de doorwerking onderzoeken van een of meer eerdere 

rekenkameronderzoeken. Wat is er met de eerdere aanbevelingen gebeurd, welke zijn wel/niet 

overgenomen in beleid en uitvoering? Wat kunnen we daarvan leren? 

 

De rekenkamercommissie kijkt terug op een vruchtbare en plezierige samenwerking met de 

gemeenteraad in 2013 en hoop en verwacht dit in 2014 en ook met de nieuwe gemeenteraad, 

te kunnen voortzetten. 
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2. Jaarverslag 2013 

 

2.1 Inleiding 

In dit jaarverslag blikt de Rekenkamercommissie terug op het jaar 2013. De Gemeentewet 

schrijft voor dat jaarlijks vóór 1 april een jaarverslag wordt opgesteld en toegezonden aan de 

raad. Maar los van deze formele reden, wil de commissie - als verlengstuk van de raad - graag 

haar bevindingen delen met de raad. De commissie wil graag leren van de gebeurtenissen van 

het voorbije jaar, om haar werk verder te kunnen verbeteren. 

 

Samenstelling 

De Rekenkamercommissie bestond in 2013 uit de volgende leden: 

 

Dr. ir. G.B.C. Backus, extern lid (voorzitter) 

Dr. ir. P.J.M.M. Krumm MPA, extern lid 

Mevr. drs. Y.J. Bouwman-Bakker, extern lid 

Drs. P.W.M. de Gouw, extern lid 

dr. E.A.M.J. Verkaar, extern lid 

Mevr. mr. M.A.B. van der Sloot, lid vanuit de gemeenteraad 

A.M. Rotman, lid vanuit de gemeenteraad 

Drs. H.W.M. Wouters, secretaris 

 

De Rekenkamercommissie is het afgelopen jaar zeven keer voltallig bijeen geweest. Daarnaast 

zijn er bijeenkomsten geweest van subgroepen uit de commissie, voor de begeleiding van de 

onderzoeken. 



 

 

J a a r v e r s l a g  2 0 1 3  e n  P r o g r a m m a  2 0 1 4   P a g i n a | 6  

 

R e k e n k a m e r c o m m i s s i e  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  

  

 

 

2.2 Wat wilde de Rekenkamercommissie bereiken? 

 

Missie 

Volgens de wet heeft de Rekenkamercommissie als doel onderzoek uit te voeren naar de 

doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid zoals dit onder 

verantwoordelijkheid van raad, college en ambtelijke organisatie tot stand komt.  

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch startte begin 2005 met haar werkzaamheden. De 

commissie heeft destijds haar missie en doelen in een werkplan vastgelegd. In 2006 is de 

Rekenkamercommissie bijna volledig van samenstelling veranderd. Met deze bijna volledig 

vernieuwde commissie werd een verse start gemaakt.  

De Rekenkamercommissie van gemeente ’s-Hertogenbosch legt in haar onderzoeken het accent 

op de maatschappelijke effectiviteit van beleid en bijvoorbeeld minder op de correcte naleving 

van de regels waarop onderzoek naar rechtmatigheid is gericht. Dergelijk onderzoek valt in 

ieder geval voor zover het de financiën aangaat, wat haar betreft onder verantwoordelijkheid 

van de accountant. 

De Rekenkamercommissie wil met haar onderzoek uiteindelijk een bijdrage leveren aan 

vergroten van de kwaliteit van het door de gemeente gevoerde bestuur en beleid. De 

Rekenkamercommissie heeft als doel de controlerende en kaderstellende rol van de raad te 

versterken. Daarmee staat de Rekenkamercommissie ten dienste van de raad. De rol van de 

gemeenteraad in de uitoefening van zijn controlerende en kaderstellende taak is daarmee een 

steeds terugkerende invalshoek van het onderzoek. 

De Rekenkamercommissie stelt zich dan ook ten doel onderzoek te (laten) verrichten naar de 

doeltreffendheid van beleid: in hoeverre worden de doelen bereikt als gevolg van de inzet van 

beleid? In het verlengde hiervan kan de kaderstellende rol van de raad verder worden 

verbeterd: heeft de raad in zijn kaderstelling heldere keuzes gemaakt, een kwalitatief dan wel 

kwantitatief meetbaar doel gesteld met een daarbij aangegeven tijdsperiode en budget? 

 

Geplande activiteiten in 2013 

De activiteiten van de commissie waren het afgelopen jaar gebaseerd op het 

onderzoeksprogramma 2013-2014.  

Het programma 2013-2014 heeft de commissie op 25 april 2013 naar de gemeenteraad 

gezonden.  

 

Eén onderwerp uit dit onderzoeksprogramma liep nog door in 2014. De volgende onderzoeken 

zijn afgerond dan wel in uitvoering genomen: 

4 Onderzoek regionaal economisch beleid (fase 2); 

5 Onderzoek decentralisatie Jeugdzorg (met B4-gemeenten); 

6 Onderzoek aanbesteden/contracten in complexe projecten (nu: 

informatievoorziening in complexe projecten). 

 

Het laatste onderwerp loopt nog door, met een inmiddels gewijzigde afbakening en 

probleemstelling.  
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In het jaar 2013 is geïnvesteerd in de zichtbaarheid van de rekenkamercommissie, door de 

fysieke aanwezigheid in de raad(scommissies), en meer en andere communicatie tijdens en na 

het onderzoek. En door steeds zorgvuldig af te wegen hoe de commissie moet omgaan met 

verzoeken vanuit de raad. De doorwerking van de aanbevelingen van de onderzoeken is en blijft 

voor ons een belangrijk aandachtspunt. 

In het onderzoeksprogramma 2013 kondigden wij aan dat wij ons zouden gaan oriënteren op 

het uitvoeren van zogenaamde nazorg- of doorwerkingsonderzoeken. Bij dit type onderzoek  

wordt na enige tijd een onderzoek verricht naar de doorwerking van eerder uitgebrachte 

rapporten. Onderzocht wordt of de aanbevelingen zijn uitgevoerd, of het onderzoek effect heeft 

gehad en hoe de stand van zaken is. Wij hebben naar aanleiding hiervan een voorstel 

opgenomen in het programma voor 2014. 

 

 

 

2.3 Wat heeft de Rekenkamercommissie hier voor gedaan en 
wat heeft het opgeleverd?  

  

 

2.3.1  Onderzoek regionaal economisch beleid (fase 2) 

 

De Rekenkamercommissie heeft in 2013 een onderzoek afgerond naar get regionaal economisch 

beleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

 

Wij zijn in 2012 gestart met een vooronderzoek. In het kader van dit vooronderzoek 

heeft Prof. F. Boekema een notitie opgesteld waarin hij het probleem en de situatie 

verkende (par. 3.2 en bijlagenboek). Prof. Boekema heeft zijn advies aan de 

Rekenkamercommissie gepresenteerd in een informatiebijeenkomst van de 

raadscommissie FES, op 26 maart 2012.  

Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek besloten wij om een 

vervolgonderzoek te starten. De centrale vraag van het (hoofd)onderzoek luidt als 

volgt: wat is het unieke karakter van de lokale en regionale economie van ’s-

Hertogenbosch en vanuit welke unieke identiteit, met welke instrumenten en vanuit 

welke samenwerking kan de gemeente de lokale en regionale economie en 

werkgelegenheid maximaal bevorderen? 

 

De Rekenkamercommissie heeft als eerste een ‘foto’ laten maken van de lokale en 

regionale economie, met behulp van externe deskundigen. De commissie heeft 

daarvoor Prof. P. Tordoir van de UvA ingeschakeld. Uitkomst van deze eerste fase was 

het rapport “DNA ’s-Hertogenbosch – Economisch profiel van stad en regio dat in 

oktober 2012 met een begeleidende brief naar uw raad is gestuurd. 

Vervolgens was de vraag met welk beleid, instrumenten en rollen op het speelveld, de 

gemeente(raad) de lokale en regionale economie en werkgelegenheid maximaal kan 

bevorderen. Hoe kan de gemeente de regionale economie en werkgelegenheid ‘sturen’ 

en welke instrumenten heb je daarvoor? Hierbij komt ook de rol van de gemeenteraad 

aan de orde. Voor deze tweede fase hebben wij advies gevraagd aan de heren J. 
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Naaijkens en G. van Oosten. De Rekenkamercommissie heeft aanvullend zelf nog een 

kwantitatieve analyse verricht van de werkgelegenheid in en rondom ’s-

Hertogenbosch. Deze tweede fase van het onderzoek is in 2013 afgerond. 

 

Het onderzoek 

Doel van de tweede fase van het onderzoek was om te onderzoeken wat het unieke 

karakter van de lokale en regionale economie van ’s-Hertogenbosch is. En vanuit 

welke unieke identiteit en met welke instrumenten en samenwerking de gemeente de 

economie en de werkgelegenheid maximaal kan bevorderen.  

De Rekenkamercommissie constateert dat de gemeente ´s-Hertogenbosch bij de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid de afgelopen jaren gaandeweg terrein moeten 

prijsgeven. De economische structuur van 's-Hertogenbosch is relatief gunstig. Maar 

dat is onvoldoende om andere ongunstige ontwikkelingen in de werkgelegenheid te 

compenseren. De belangrijkste economische pijler van de omliggende regio is ‘agro en 

food’. Maar een keuze voor agro en food is niet genoeg om het economische tij in de 

gemeente te keren. Er moet meer gebeuren om de relatieve achteruitgang in 

werkgelegenheid te stoppen. De huidige initiatieven tot het organiseren van de 

samenwerking met de omliggende regio en andere samenwerkingsverbanden leiden 

onvoldoende tot een goed resultaat.  

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft sterke punten, maar er is niet één duidelijk sterk 

punt dat bij het stimuleren van de economie benut kan worden. De kracht van ‘s-

Hertogenbosch is dat het een goede woonstad is, met veel culturele voorzieningen. De 

Rekenkamercommissie vindt het dringend nodig om ‘s-Hertogenbosch onderscheidend 

te laten zijn voor werkgevers. 

De commissie vindt ook dat het voor de gemeenteraad niet goed mogelijk is om de 

ontwikkeling van de economie te kunnen volgen en te controleren. En om eventueel te 

kunnen besluiten over (nieuw) beleid. 

 

Het onderzoek was anders dan eerdere onderzoeken. Naast terugblikken, bestond het 

onderzoek ook uit het vooruitkijken naar de toekomstige koers en de rollen en 

instrumenten van de gemeente(raad). Het doel was ook om de problematiek goed in 

kaart te brengen, voor beleidsmakers, bestuurders en politici. De goede klasseringen 

van ’s-Hertogenbosch in diverse ranglijsten laten onverlet dat er in de (regionale) 

economie en ontwikkeling van de werkgelegenheid sprake is van een urgent probleem 

dat aangepakt moet worden. Als dat niet gebeurt, gaat ’s-Hertogenbosch vergeleken 

met andere steden verder achterlopen in de in de ontwikkeling van de economie en 

werkgelegenheid.  

 

Besluitvorming over het rapport 

Na ontvangst van de collegereactie op 22 augustus 2013 is het rapport met 

bijlagenboek op 28 augustus 2013 aan uw raad toegezonden. 

 

Het college geeft aan dat het de conclusies en aanbevelingen grotendeels overneemt 

Het college maakt bij enkele conclusies opmerkingen. Het nuanceert en relativeert het 

de cijfers uit het rapport over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In het 

nawoord gaat de Rekenkamercommissie in op de collegereactie in en waarschuwt de 
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commissie ervoor dat ontwikkelingen in de laatste twee jaren weinig zeggen over de 

lange termijn. De ranglijsten waar het college op wijst, verhullen de feitelijke 

ontwikkeling van het aantal banen. Ook, of juist, hierdoor moet ’s-Hertogenbosch zich 

niet in slaap laten sussen. 

 

Het college nam aanbeveling 4 niet over (‘heroverweeg deelname aan Strategisch 

beraad van de 5-Sterrenregio en richt je meer op netwerken van jonge 

ondernemers’). Het college is van mening dat de gemeente beide zou moeten doen. 

De Rekenkamercommissie vindt dat de echte banengroei eerder vanuit een op jonge 

innovatieve ondernemers gericht klimaat tot stand komen, dan vanuit al langer 

bestaande verbindingen. Het creëren van een goed klimaat voor jonge ondernemers 

en het aangaan van nieuwe verbindingen moet dan ook de allerhoogste prioriteit en 

aandacht krijgen. Als deelnemen aan het Strategisch Beraad daar aan bijdraagt kan 

dat, maar de bestuurlijke inzet hierop moet wel continu worden afgewogen. 

 

De raadscommissie FES sprak op 23 september 2013 over het rapport. In grote lijnen 

gaf de commissie aan dat het onderzoeksrapport een ‘wake-up call’ was voor de 

gemeente. De raadscommissie gaf aan dat het gevoel van urgentie is overgekomen de 

kansen zijn aangegeven. De portefeuillehouders meldden dat het college de 

aanbevelingen grotendeels zou overnemen waar het gaat om de betrokkenheid van de 

raad. 

 

Op 8 oktober 2013 behandelde de gemeenteraad het rapport met bijbehorende 

raadsvoorstel. In het ontwerpraadsbesluit stelden wij onder meer voor te besluiten 

om: 

- Het college te verzoeken vóór de verkiezingen een visie op te stellen over het 

economische beleid en de samenwerking met de regio en die te bespreken met de 

nieuwe raad als uitgangspunt voor de toekomstige regionaal economische 

ontwikkeling. 

- Het college te verzoeken op korte termijn nieuw aanvullend beleid ter 

besluitvorming aan de raad voor te leggen, dat gericht is op het versterken van de 

werkgelegenheid in de gemeente zelf.  

- Het college te verzoeken jaarlijks bij de Jaarrekening inzichtelijk te maken 

welke initiatieven die met bedrijven in de regio gezamenlijk ontwikkeld zijn wel en niet 

vruchtbaar zijn geweest, welke concrete resultaten dergelijke initiatieven hebben 

opgeleverd, en aan te geven hoe deze passen in het gevoerde beleid.  

- In te stemmen met de aanbeveling ‘heroverweeg deelname aan het Strategisch 

Beraad van 5-Sterrenregio, richt in plaats daarvan de aandacht op netwerken van 

jonge ondernemers’ en het college te verzoeken in de op te stellen visie een 

onderbouwde keuze hierover op te nemen. 

- Het college te verzoeken nog in 2013 een monitoringssysteem op te zetten dat 

de raad tijdig en adequaat inzicht geeft in de inhoudelijke doorwerking van het 

economisch beleid in relatie tot werkgelegenheid en waarmee de raad dit beleid zo 

nodig (bij) kan sturen. 

- In te stemmen met de aanbeveling ‘ontwikkel uitgangspunten voor de 

kaderstellende rol van de raad voor regionale dossiers’ en het college te verzoeken 



 

 

J a a r v e r s l a g  2 0 1 3  e n  P r o g r a m m a  2 0 1 4   P a g i n a | 1 0  

 

R e k e n k a m e r c o m m i s s i e  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  

  

hierover in lijn met de in april 2013 door de raad aangenomen motie over regionale 

samenwerking een discussienotitie voor te bereiden en deze uiterlijk het eerste 

kwartaal van 2014 naar de raad te sturen. Vervolgens nog deze bestuursperiode 

besluitvorming in de raad voor te bereiden via een raadsvoorstel.  

 

De gemeenteraad stemde unaniem in met alle ontwerpbesluiten en de aanbevelingen 

uit het rapport. De fracties van Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen 

en Stadspartij Knillis dienden een motie in waarin de raad uitsprak dat “de ambitie van 

's-Hertogenbosch is om een groei van de werkgelegenheid te hebben die minimaal 

gelijk is aan de gemiddelde groei in de andere grote Brabantse gemeenten”. De motie 

werd met algemene stemmen aangenomen. Het college gaf aan dat daarover op de 

vaste momenten in de planning en controlcyclus zou worden gerapporteerd. Het 

college kondigde een beleidsnota aan met daarin voorstellen over de kaderstellende 

rol van de raad in regionaal verband. 

 

Op 10 december 2013 behandelde de gemeenteraad de beleidsnota “Naar een 

excellente AgriFood regio in Noordoost Brabant”. Daarin stelt het college dat de 

de regio Noordoost Brabant de ambitie heeft om in 2020 te excelleren als topregio in 

AgriFood. Daarvoor is het noodzakelijk dat de samenwerking in regionaal verband 

wordt geïntensiveerd. Om hieraan invulling te geven stelt het college voor een 

convenant te sluiten dat verder gaat dan het huidige en tot een 3 O-samenwerking te 

komen (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). “Samenwerking met elkaar, 

binnen de regio, samenwerking met andere partijen in onze regio, maar ook 

samenwerking met partners buiten de regio, in provinciaal, nationaal en internationaal 

verband. In deze brede context zien wij kansen om onze ambities om te kunnen 

zetten in resultaten ten behoeve van iedereen die in onze regio woont, werkt, leeft.” 

Het college stelt voor de zogenaamde programmalijn ‘Basics’ te volgen en de daarbij 

behorende actielijnen. Dit ter versterking van het woon-, leef- en werkklimaat in de 

regio Noordoost Brabant als het belangrijkste onderdeel van de overheidsopgave in de 

3O-samenwerking. Ook wordt voorgesteld een Bestuurlijk ‘Convenant regionale 

samenwerking Noordoost Brabant’ af te sluiten en een verdergaande 3O-

samenwerking na te streven, waarin met de partners een stichting wordt opgericht ten 

behoeve van de uitvoering van genoemde Strategische. 

 

Reflectie: geen merkbare overname aanbevelingen ondanks unanieme raad 

In de beleidsnota wordt apart ingegaan op de aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie. In de samenvatting meldt het college: “De rekenkamer-

commissie heeft in haar onderzoek het lokaal en regionaal economisch beleid grondig 

geanalyseerd. Zij adviseert naar aanleiding daarvan op drie punten te komen tot een 

andere aanpak: het verder intensiveren van de regionale economische samenwerking, 

het uitbreiden van de evaluatie van gevoerd beleid en het uitbreiden van de 

kaderstellende rol van de gemeenteraad.” Naar onze mening een beperkte en 

eenzijdige samenvatting, die de kern van onze aanbevelingen niet raakt. Verderop in 

de beleidsnota behandelt het college de aanbevelingen apart. Het college is van 

mening dat het staande beleid gericht op AgroFood, aangevuld met meer regionale 

samenwerking, de werkgelegenheid ook in de stad ’s-Hertogenbosch zal doen 
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toenemen. Het concludeert: “Het economische beleid van de Regio en de gemeente ‘s-

Hertogenbosch, wordt, conform de aanbevelingen van de Rekenkamer, met dit 

voorstel sterker geregionaliseerd, geïntensiveerd en beter toetsbaar gemaakt voor de 

raad.”  

De Rekenkamercommissie constateert dat het college met zijn beleidsnota de kern 

van onze aanbevelingen niet heeft geraakt. Het gaat grotendeels op de oude voet 

verder. Kennelijk is de ‘sence of urgency’ nog onvoldoende doorgedrongen. Wij wijzen 

in dit verband op de recente werkgelegenheidscijfers1 van de gemeentelijke 

onderzoeksafdeling. “De meest recente cijfers van het vestigingenregister laten zien 

dat het aantal werkzame personen 

tussen april 2012 en april 2013 afgenomen is met 1.575 personen (-1,7%) tot 

93.145”. Ook relatief gezien is de trend neerwaarts. 

 

 
 

In onze ogen geven de gepresenteerde cijfers uw raad aanleiding om de besluiten en 

aanbevelingen nogmaals onder ogen te zien. 

 

 

2.3.2 Onderzoek decentralisatie Jeugdzorg (met B4-gemeenten) 

 

Aanleiding 

De rekenkamer(commissie) van Eindhoven, Breda, ‘-Hertogenbosch en Tilburg hadden al enige 

tijd een jaarlijks bestuurlijk overleg en regelmatig ambtelijk overleg. Het idee ontstond om een 

gezamenlijk onderzoek te gaan verrichten, mede met als doel van elkaars werkwijze en 

inzichten te leren. Na inventarisatie bleek dat de (kaderstellende en controlerende) rol van de 

gemeenteraad bij de transitie Jeugdzorg een onderwerp te zijn dat bij alle vier de 

rekenkamer(commissie)s leeft. Een gezamenlijk onderzoek werd opgestart, dat – gegeven de 

ontwikkelingen in het dossier – in een korte periode is uitgevoerd (zomer 2013). 

 

In veel gevallen nemen de grote gemeenten in hun regio het voortouw in de transitie van de 

jeugdzorg, zo ook de gemeenten Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Ook de 

                                                      
1
 Factsheet stedelijke economie 4e kwartaal 2013, afdeling O&S gemeente ’s-Hertogenbosch, februari 2014 
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gemeenteraden van die grote gemeenten hebben daarmee automatisch een voortrekkersrol 

gekregen. Dit aspect was ook een verbindend element voor een gezamenlijk onderzoek van de 

vier rekenkamer(commissie)s. Ook het feit dat de Rekenkamercommissie ervaring kon opdoen 

met het gezamenlijk verrichten van onderzoek, speelde mee in de keuze voor dit onderzoek. 

 

Het doel van het onderzoek was om te kijken hoe ver de gemeenteraden zijn met betrekking tot 

bepaalde stappen in de decentralisatie Jeugdzorg en welke stappen aan te raden zijn op de 

korte en wat langere termijn. In het onderzoeksrapport worden bij iedere stap stoplichtkleurtjes 

(rood, oranje, groen) gebruikt om aan te geven aan de gemeenteraden of de gemeenteraden 

hier zelf nog (uitgebreid) bij stil moeten staan.  Het onderzoek is een momentopname is in een 

lang traject van verschillende stappen in deze omvangrijke decentralisatie. Het onderzoek was 

uitdrukkelijk niet bedoeld als een ‘afrekening’ van wat goed of wat slecht is binnen het traject 

en of de ene gemeente het nu beter doet dan een andere. Wel was het bedoeld om te duiden 

welke stappen nog genomen kunnen en moeten worden En om leerpunten aangereikt te krijgen 

voor mogelijke volgende decentralisaties. 

Het onderzoek geeft zicht op de complexiteit van de materie. Verder biedt het onderzoek 

handvatten voor nadere oriëntatie, toespitsing en alertheid op bepaalde belangrijke punten, 

mogelijke problemen en risico’s. De rekenkamercommissie hoopt ook dat de gemeente(raad) de 

bevindingen en aanbevelingen in het onderzoek vooral als positieve stimulans oppakt voor 

verdere stappen. 

 

Bevindingen 

Een belangrijke bevinding in het onderzoek is dat de gemeenteraden van de vier gemeenten 

nog forse stappen kunnen (c.q. dienen te) zetten om gereed te zijn voor de uitvoering van de 

jeugdzorg. De ene gemeenteraad heeft op een aantal punten misschien wat meer stappen gezet 

dan de andere gemeenteraad en de tijd tot aan de daadwerkelijke decentralisatie wordt steeds 

korter. Maar dat neemt niet weg dat de gemeenteraden ook nu nog zelf actief hun 

kaderstellende rol kunnen vormgeven.  

 

Wat betreft de betrokkenheid van de gemeenteraden zijn er duidelijke verschillen tussen de vier 

onderzochte gemeenten. Die verschillen betreffen de informatiepositie en meer in het algemeen 

de betrokkenheid en opstelling van de gemeenteraden. Er zijn ook overeenkomsten. Voor de 

vier gemeenteraden geldt dat zij beperkt zicht hebben op de financiële randvoorwaarden van de 

transitie, dat zij zich nog nauwelijks bezig hebben gehouden met de vraag waartoe de transitie 

(en transformatie) moet leiden in termen van maatschappelijke effecten en beleidsprestaties en 

dat zij beperkt zicht hebben op de risico’s van de transitie en mogelijke beheersmaatregelen. 

 

In de vier steden zijn de gemeenteraden beperkt toegerust voor de financiële kaderstelling.  

De gemeenteraden hebben dan ook niet meer dan zeer algemeen geformuleerde financiële 

uitgangspunten geformuleerd. Dat geldt evenzeer voor de financiële afspraken in regionaal 

verband. 

 

In het algemeen lijken gemeenteraadsleden te worstelen met de vraag waar zij zich precies 

mee moeten bemoeien. Veel gemeenteraadsleden geven aan dat de gemeenteraad moet sturen 

op hoofdlijnen, maar wat dat precies betekent in dit dossier wordt niet altijd even helder. Het 

rapport bevat hiervoor een aantal aanbevelingen. 
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In geen van de vier gemeenten is de raad al actief bezig met het nadenken over concrete 

doelstellingen voor de transitie jeugdzorg. Ook door de colleges zijn er op dat punt nog 

nauwelijks aanzetten gegeven. 

 

De gemeenteraden van de vier gemeenten tonen zich in het algemeen beperkt op de hoogte 

van de risico’s en al helemaal van de mogelijke maatregelen om die te beheersen. In drie van 

de vier gemeenten is geen risicoanalyse opgesteld.  

 

In de vier gemeenten komt naar voren dat de beleidsontwikkeling rond de transitie jeugdzorg 

gezien moet worden in een bredere innovatie van het sociaal beleid – soms mede ingegeven 

door de overige decentralisaties in het sociale domein. Het lijkt erop dat gemeenteraden 

enigszins worstelen met deze verknoping van de transitie jeugdzorg aan de transformatie van 

het sociale beleid. Dit heeft het risico dat bijvoorbeeld de financiële informatievoorziening 

vertroebelt. Ook worstelen sommige raadsleden met de vraag of zij specifieke doelen moeten 

stellen voor de transitie jeugdzorg of dat die besloten liggen in de bredere doelstelling voor het 

sociale beleid. 

 

Een belangrijk punt in de beleidsontwikkeling is de regionale samenwerking. In de regio’s 

Brabant-Noordoost, Midden-Brabant en de regio West-Brabant Oost is gekozen voor een 

bepaalde mate van solidariteit in de financiering van de duurdere vormen van zorg. Het 

uitgangspunt is daarbij dat er afspraken worden gemaakt over de inzet van gemeenten in de 0e 

en 1e lijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat het in de drie regio’s nog onvoldoende 

duidelijk is hoe deze afspraken vorm dienen te krijgen. Hetzelfde geldt voor de uitwerking van 

het solidariteitsprincipe in de financiering van dure zorg. Het onderzoek maakt tevens duidelijk 

dat er tussen gemeenten in de regio’s verschillend over deze punten wordt gedacht. Dat vormt 

een risico in de regionale samenwerking.  

 

Tot slot valt op dat voor de vier regio’s geldt dat besluiten over de juridische borging van de 

regionale samenwerking nog plaats moeten vinden. De gemeenteraden van de vier onderzochte 

gemeenten dienen zich bewust te zijn van de risico’s die kleven aan de regionale samenwerking. 

De vier gemeenten hebben een (mede-)coördinerende en/of trekkende rol. Het is van belang 

dat de regiogemeenten (en hun gemeenteraden) goed worden meegenomen in het proces.  

 

In de vier gemeenten, en zeker in de vier gemeenteraden, bestaan zorgen over de 

zorgvuldigheid waarmee de kaderstelling rond de transitie jeugdzorg kan plaatsvinden – zoals 

ook de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd zijn zorgen formuleert. Aan het 

wetgevingstraject kleven onzekerheden.  

In de gemeenten bestaan ook zorgen over de complexiteit van het dossier en de toerusting van 

gemeenteraadsleden. Kunnen gemeenteraadsleden het behappen? Wat gebeurt er als er na de 

lokale verkiezingen van 2014 nieuwe gemeenteraadsleden aantreden die niet zijn ingevoerd in 

het dossier? Hoe zit het met raadsleden in de kleinere regiogemeenten? Al deze factoren maken 

eens te meer dat gemeenteraden hun positie goed dienen te bepalen. 

 

Hoe beter de gemeenteraden hun kaderstellende rol vormgeven en hoe concreter de raden de 

kaders vaststellen qua inhoud (doelen), vormgeving, uitvoering en budget, hoe beter de 
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gemeenteraden uiteindelijk hun controlerende rol kunnen uitoefenen als de jeugdzorg per 1 

januari 2015 geheel onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. 

 

Bevindingen ten aanzien van ’s-Hertogenbosch 

In het rapport wordt specifiek ingegaan op de situatie in de vier afzonderlijke gemeenten. Naar 

het oordeel van de vier rekenkamer(commissie)s is de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in 

redelijke mate betrokken bij de beleidsontwikkeling rond de transitie jeugdzorg. De raad heeft 

de regionale visie als richtinggevend document voor de verdere beleidsontwikkeling rond de 

transitie jeugdzorg vastgesteld. Uw raad heeft daarnaast het beleidskader voor het sociale 

domein vastgesteld, met daarin uitgangspunten die van toepassing zijn op de transitie. 

Hetzelfde geldt voor het beleidsplan CJG 2012-2016. De raad beschikt over een redelijke mate 

van inzicht in de huidige vraag naar en het aanbod van jeugdzorg. De raad heeft geen concrete 

beleidsdoelen geformuleerd. Er is geen functioneel ontwerp voor de regio Brabant Noord-Oost. 

De raad is enigszins, maar nog onvoldoende geïnformeerd over de financiële randvoorwaarden 

en heeft in beperkte mate financiële uitgangspunten vastgesteld. 

De raad van ’s-Hertogenbosch heeft een aantal politiek relevante zaken besproken en daarover 

uitspraken gedaan. Daarmee heeft de raad een sturende invloed op de inhoudelijke kaders. De 

raad heeft intussen redelijk goed zicht op de wensen en belangen van verschillende actoren, 

maar stelde zich tot juni 2013 op dit punt niet proactief op. In juni 2013 is besloten dat de raad 

zelf een beleidsdebat organiseert, waarbij voorafgaand ook belanghebbenden worden gehoord 

in twee expertmeetings. Het beleidsdebat vond plaats op 6 november 2013. 

Volgens het rapport heeft de raad geen goed zicht op de risico’s die kleven aan de transitie. De 

betrokkenheid van de raad bij het proces is niet expliciet vastgesteld. Al met al kan de 

informatiepositie van de raad versterkt worden. 

 

Het rapport constateert dat er in ’s-Hertogenbosch geen afspraken zijn over toezicht door en 

verantwoording aan de raad. De regionale samenwerking is niet juridisch geborgd. De 

gemeenteraad heeft zorgen over zijn ruimte voor inbreng in het regionale beleid. Er is een basis 

gelegd voor afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de samenwerkende 

gemeenten. Deze afspraken dienen verder te worden uitgewerkt, vooral op het punt van de 

beoogde solidariteit tussen gemeenten. Het is niet vanzelfsprekend dat deze afspraken tot stand 

zullen komen. De raad toont zich beperkt op de hoogte van de risico’s hieromtrent. 

 

De conclusie uit het rapport is dat de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch begin september 

2013 weliswaar redelijk is toegerust om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen, 

maar dat op een aantal punten, waaronder de financiële kaderstelling, de positie van de raad 

versterkt kan worden.  

 

De aanbevelingen 

De aanbevelingen aan de raad zijn gerangschikt de volgende categorieën, die in het rapport 

verder worden uitgewerkt: 

1. Stel als raad doelstellingen en daaraan verbonden eisen vast. En formuleer als raad de 

eisen ten aanzien van de kwaliteit en het kwaliteitsbeleid ten aanzien van jeugdhulp. 

2.  Faseer het proces - ook in relatie tot overig sociaal beleid – met het oog op uitvoerbare 

eerste stappen; 
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3. Bepaal de inzet van en toegang tot middelen: stel de financiële kaders vast, stel kaders 

vast en formuleer uitgangspunten voor de vormgeving en de eventuele 

inkoop/organisatiewijze van de jeugdzorg op hoofdlijnen, stel de uitgangspunten voor 

de inrichting van de toegang tot jeugdhulp vast en bepaal een standpunt over de inzet 

op de 0e- en 1e-lijn. 

4. Vraag - voor een goed procesverloop - om een adequate informatievoorziening: stel als 

raad in samenspraak met het college het proces vast (wat is wanneer nodig om de 

kaderstellende rol te vervullen), vraag het college tijdig om een gedegen risicoanalyse 

en stuur op de mogelijke beheersmaatregelen. De raad dient op korte termijn inzicht te 

hebben in het huidige gebruik van geïndiceerde jeugdzorg door jeugdigen en gezinnen 

uit de eigen gemeente en op de daarmee gemoeide geldstromen. En laat je als raad op 

zeer korte termijn informeren over de belangrijkste afspraken in het 

transitiearrangement; 

5. Stel kaders vast voor de regionale samenwerking. De raad dient zijn eigen inbreng in de 

regionale samenwerking te borgen en toe te zien op de financiële belangen van de 

gemeente.  

In ons raadsvoorstel en het ontwerpraadsbesluit stelden wij voor om deze aanbevelingen over 

te nemen. 

 

Besluitvorming over het rapport 

Het college spreekt in zijn reactie waardering uit voor het rapport en kan zich in hoofdlijnen 

vinden in alle conclusies en aanbevelingen. De raadscommissie MO behandelde het rapport op 

27 november 2013. Daaraan voorafgaand organiseerden wij een informatiebijeenkomst over het 

rapport, in aanwezigheid van de onderzoeker. De commissie MO adviseerde de raad in te 

stemmen met alle aanbevelingen.  

In de raadsvergadering van 10 december 2013 besluit de raad unaniem om de aanbevelingen 

uit het rapport over te nemen. De raad neemt ook met algemene stemmen een amendement 

aan van de fracties van de VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Rosmalens Belang en D66. Daarin 

wordt het college gevraagd om de raad in het eerste kwartaal van 2014 een risicobeheerplan te 

verstrekken voor de hele transitie. Verder wilde de raad in januari 2014 informatie over de 

juridische samenwerkingsvormen die op het gebied van jeugdzorg mogelijk zijn. 

Het college heeft inmiddels algemene informatie over de mogelijke samenwerkingsvormen naar 

het college gestuurd. Een raadsvoorstel volgt in april 2014. Het voor het eerste kwartaal 2014 

aangekondigde risicobeheersplan is bij het schrijven van dit jaarverslag nog niet naar de raad 

gestuurd. Op 28 januari 2014 is het zogenaamde ‘tactisch kader jeugdwet’ in de raad 

behandeld. Daarin wordt opgemerkt dat de uitspraken van de raad (motie van 10 december 

2013) moeten worden uitgewerkt in het aangekondigde raadsvoorstel over de te kiezen 

samenwerkingsvorm. 

 

Doorwerking 

Wij hebben de indruk dat de aanbevelingen uit het rapport een belangrijke doorwerking hebben 

gehad. Echter, de druk op het transitieproces, de vele onzekerheden en de ‘snelle’ 

besluitvorming maken dat college en raad worden meegevoerd in een traject waarin de 

rijksoverheid grotendeels het tempo bepaalt. In dit verband worden onze aanbevelingen over 

kaderstelling kennelijk wel gewaardeerd, maar nauwelijks uitgevoerd.  
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Het rapport heeft veel landelijke media-aandacht gekregen, onder de kop ‘gemeenten niet klaar 

voor transitie jeugdzorg’.  

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg (‘Commissie Geluk’) verwijst in haar derde 

voorgangsrapportage2 expliciet naar het rekenkamerrapport van de vier Brabantse steden. De 

Transitiecommissie is kritisch en schetst een zorgelijk beeld. De commissie constateert net als 

wij ook een (te) geringe betrokkenheid van gemeenteraden. 

 

De raad heeft een speciale werkgroep benoemd die zich bezig houdt met de transities en de 

positie van de raad hierin. Wij zouden deze werkgroep willen aanbevelen om de ‘agenda’ en 

aangrijpingspunten uit het onderzoeksrapport en de besluitvorming er over, mede als leidraad 

te nemen. Er komen voor de gemeenteraad in 2014 nog belangrijke beslismomenten. Wij 

zouden de raad willen adviseren vooral zelf ook doelen te bepalen met daaraan verbonden 

eisen. De mogelijkheid daartoe bestaat nog.  

 

Voor de Rekenkamercommissie zelf was het leerzaam om voor het eerst een onderzoek samen 

met andere rekenkamer(commissie)s uit te voeren. Het levert voordelen op, maar ook nadelen. 

Het draagvlak van het onderzoek wordt groter, de rekenkamers leren veel van elkaars 

werkwijze en benadering, het onderzoek is per rekenkamer ‘voordeliger’. Nadeel is dat de 

benodigde afstemming extra tijd vergt en processen en trajecten niet parallel lopen. Wij zouden 

in de toekomst zeker opnieuw een gezamenlijk onderzoek willen verrichten. Echter, dan wel 

naar een dossier dat niet onder dezelfde tijdsdruk staat als de transitie Jeugdzorg. 

 

 

2.3.3 Onderzoek naar aanbesteden/contracten in complexe 
projecten 

 
Aanleiding 

Op 11 december 2012 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan, na een jaren durende 

situatie van (kort samengevat) weinig tot geen voortgang in de bouw van de Bartenbrug. In de 

motie spreekt de raad uit dat “een onderzoek naar de gang van zaken ten aanzien van de 

Bartenbrug op zijn plaats is” en verzoekt de rekenkamercommissie: “dit onderzoek uit te voeren 

op een door de rekenkamercommissie te bepalen moment na de onderhandelingen (met de 

aannemer) .............”  

De raad vroeg in de motie om het volgende: 

1. Een onderzoek naar de gang van zaken ten aanzien van de Bartenbrug is op zijn plaats; 

2. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de gemeentelijke besluitvorming, de rol van 

de raad en het college in die besluitvorming, de aanbestedingsprocedure, het 

risicomanagement en de informatievoorziening aan de raad hierover; 

3. Het kader hiervoor is vastgesteld in raadsvoorstel 05.1056 in oktober 2005, naar aanleiding 

van het onderzoek parkeergarage stadskantoor; 

4. Het de bedoeling is om aan de hand van de onderzoeksresultaten in de toekomst voor 

vergelijkbare gevallen lering te kunnen trekken, onder meer wat betreft de rol van de raad 

in de besluitvorming, de informatie van het college naar de raad in de loop van dit soort 

                                                      
2
  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, derde rapportage, maart 2014 
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projecten, zeker in vergelijkbare constructies zoals die bij de Bartenburg met de aannemer 

is aangegaan. 

 

Op 22 februari 2013 schreven wij een brief aan de raad met het antwoord op het verzoek van 

de raad. Ons voorstel aan de plenaire commissie was om op het verzoek van de raad in te gaan, 

maar het onderzoek uit te voeren met een bredere probleemstelling en in het onderzoek (dus) 

niet alleen op de casus Bartenbrug in te gaan. In onze brief aan de raad meldden wij vervolgens 

dat de rekenkamercommissie een onderzoek naar de bovenvermelde punten 2 t/m 4 van de 

motie wel passend vindt binnen onze selectiecriteria, en ook uitvoerbaar. “Vandaar dat wij een 

onderzoek naar deze punten - met een bredere probleemstelling dus - gaan uitvoeren. Hierbij 

richten wij ons op de contractvormen en wijze van aanbesteden die de gemeente hanteert bij 

complexe projecten met de daarbij horende risico’s, en de kaderstelling en controle op deze 

projecten door de gemeenteraad.” Wij schetsten in de brief de beoogde vraagstelling:  

- hoe moet de gemeente omgaan met complexe aanbestedingen zoals bedoeld in de 

motie?  

- Welke contractvormen zijn geschikt in welke situaties?  

- En hoe moeten dit soort complexe aanbestedingen verlopen in het samenspel tussen 

raad en college, de informatievoorziening, kaderstelling en controle?  

Het onderzoek zou leiden tot een beoordelingskader voor de raad (en college). Het 

beoordelingskader zou later desgewenst door raad of college zelf toegepast kunnen worden bij 

relevante cases. Dit zou bijvoorbeeld de Bartenbrug kunnen zijn en/of andere projecten. Wij 

verstuurden eind februari 2013 een brief met deze inhoud naar de raad. 

 

Gang van zaken in 2013 

In 2013 waren er veel ontwikkelingen in het dossier Bartenbrug. Op 10 september 2013 trad de 

betrokken portefeuillehouder af.  Een raadsbreed gedragen motie werd aangenomen, waarin de 

raad wijst op de verplichting die het college heeft “om eigener beweging aan de raad alle 

informatie te verschaffen die de raad nodig heeft om in het duale stelsel zijn kaderstellende én 

controlerende taken naar behoren te vervullen, en daarmee zijn volksvertegenwoordigende 

functie”. Hiervoor is in 2004 een  'Handvest actieve informatieplicht' opgesteld, als uitvoering 

van de in de wet vastgelegde verplichting. In de motie wordt ook verwezen naar het onderzoek 

‘Parkeergarage Stadskantoor’ in 2005. Een van de aanbevelingen was om het handvest aan te 

passen, met het oog op risicovolle projecten. Die aanpassing heeft destijds niet plaatsgevonden. 

De raad stelt in de motie dat de informatievoorziening in het project ‘Bartenbrug’ geen goede 

invulling is van de actieve informatieplicht van het college richting de raad. In de motie spreekt 

de raad uit dat de raadswerkgroep "actieve informatieplicht" nieuw leven ingeblazen moet 

worden. Deze zou het Handvest Informatieplicht aan moeten scherpen “zodra de resultaten van 

het onderzoek van de Rekenkamercommissie bekend zijn”.  

 

Probleemstelling onderzoek gewijzigd 

Met de motie koppelt de raad ons onderzoek inhoudelijk en procesmatig aan de verbetering van 

de informatieplicht van het college. Voor ons was dit reden om de probleemstelling van het 

onderzoek te heroverwegen en het onderzoek te richten op de informatievoorziening in 

complexe projecten. Dit onderzoek is nu volop gaande. Daarover meer in paragraaf 3.2.1. 
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2.4 Overige aspecten in 2013 

 

Kort samengevat wilde de Rekenkamercommissie in 2013 verder bouwen vanuit de basis die 

eerder is gelegd, en een gerespecteerd en waardevol instituut worden van en voor de raad. 

Door onderzoek blijven doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het 

gevoerde bestuur wil de commissie een bijdrage leveren aan het verbeteren van het 

functioneren van de gemeente, en de kaderstellende, sturende en controlerende rol van de raad 

hierin. Waar mogelijk en nodig wil de commissie korte, ‘actuele’ onderzoeken gaan verrichten 

op eigen initiatief en eventueel op verzoek van de raad. De commissie acht het nodig en 

gewenst regelmatig contact en overleg te hebben met de gemeenteraad en de 

onderzoeksresultaten op een aansprekende manier te presenteren. Ook wilde de commissie 

meer werk maken, voor zover dat in de invloedssfeer van de Rekenkamercommissie ligt, van de 

doorwerking van de onderzoeksresultaten. 

Wij zijn van mening dat deze doelen in belangrijke mate zijn gerealiseerd.  

 

Nominatie beste rekenkameronderzoek (Goudvink 2013) 

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch behoorde in 2013 bij de jaarlijkse verkiezing van 

het beste rekenkameronderzoek tot de vijf genomineerden. De rekenkamercommissie kreeg de 

nominatie voor het onderzoek naar het Klimaatbeleid in 's-Hertogenbosch (rapport 'Beleid tot 

achter de horizon'). De hoofdprijs, de zogenaamde Goudvink, ging naar de Rekenkamer Breda. 

De Goudvink is een initiatief van de landelijke vereniging van lokale rekenkamers, de NVRR. De 

prijs wordt toegekend na een beoordeling door een onafhankelijke jury, onder leiding van oud-

Tweede Kamerlid Ferd Crone. Bij de vijf genomineerden zaten ook de rekenkamer van 

Amsterdam, de provinciale Noordelijke rekenkamer en de provinciale rekenkamer Oost-

Nederland. 

Het juryrapport prees het Bossche rapport om de keuze voor het onderwerp ('anders dan de 

geijkte onderwerpen'), de toegankelijkheid, de relevante aanbevelingen en de doorwerking. 

 

Communicatie met de gemeenteraad in 2013 

Ook in 2013 heeft de commissie regelmatig met de raad en raadscommissies gecommuniceerd, 

zowel schriftelijk als mondeling. In 2013 zijn drie onderzoeken afgerond. Er zijn relatief veel 

contactmomenten geweest met raadscommissies en gemeenteraad. Met het Presidium is 

gesproken over niet-inhoudelijke zaken rondom de Rekenkamercommissie. 

De Rekenkamercommissie heeft ook in 2013 gewerkt met aandachtsgebieden voor de externe 

leden. De leden wonen regelmatig vergaderingen van ‘hun’ raadscommissie en de raad bij. Dit 

leidde tot meer contact met raadsleden. 

In 2013 is voor het tweede jaar naar tevredenheid gewerkt met een andere opzet van de 

raadsvoorstellen over rekenkameronderzoeken. De Rekenkamercommissie voorziet de 

onderzoeken zelf van een raadsvoorstel en dictum. Voordien werd de besluitvorming over 

aanbevelingen meer open gelaten, waarmee deze afhankelijk was van amendementen of 

moties. 

 

Landelijke ontwikkelingen rekenkamerfunctie 

Door de decentralisatie van jeugdzorg, arbeidparticipatie en maatschappelijke ondersteuning 

verwacht het Rijk lokaal meer maatwerk te kunnen leveren wat zal leiden tot een doelmatiger 
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besteding van geld. Inzicht in de besteding van middelen is echter noodzakelijk om te kunnen 

beoordelen of het geld wordt ingezet waarvoor het is bedoeld. Door de decentralisaties zullen 

ook meer en grotere samenwerkingsverbanden ontstaan. De bevoegdheden van rekenkamers 

en in het bijzonder rekenkamercommissies zijn bij grotere samenwerkingsverbanden echter 

beperkt. Dit leidt tot vergroting van het gat in de horizontale controle. 

De NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) heeft op 8 

november 2013 minister Plasterk per brief opgeroepen het zogenaamde ‘controlegat’ te dichten 

en geeft daartoe concrete aanbevelingen.  

De decentralisaties in het sociaal domein beslaan bij elkaar een bedrag van ruim € 16 miljard. 

De NVRR meldde de minister dat het is van groot belang is dat controle op de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van deze middelen op het moment van de effectuering van 

de decentralisaties lokaal goed georganiseerd is. “Lokale rekenkamers en 

rekenkamercommissies zijn bij uitstek het instrument om gemeenteraden te ondersteunen bij 

het verkrijgen van informatie. Zij hebben de expertise om onderzoeken uit te voeren naar 

doelmatigheid en doeltreffendheid, maar ook naar informatiebehoefte en de betrouwbaarheid 

van informatie.” De NVRR stuurde in november 2013 ook een brief naar alle colleges en 

gemeenteraden. Daarin wijst zij op het belang van de rekenkamers bij de democratische 

controle bij deze grote taakverschuivingen. Zij  roept op om de bevoegdheden van met name 

rekenkamercommissies bij te stellen en de bevoegdheden van lokale rekenkamers en 

rekenkamercommissie gelijk te trekken op dit punt.  

De minister van BZK heeft inmiddels het initiatief genomen om de bevoegdheden van 

rekenkamercommissies ten aanzien van (de controle op) regionale samenwerkingsverbanden 

aan te passen. Een wetsvoorstel is gemaakt, dat op 20 maart 2013 in de Tweede Kamer is 

behandeld3. 

In het ‘overdrachtsdocument’ voor de nieuwe gemeenteraad (zie paragraaf 3.3.1), zullen wij 

uitgebreid ingaan op de wijzigingen van de gewijzigde bevoegdheden van de 

rekenkamercommissie en wat er eventueel (aanvullend) binnen de gemeente nog geregeld zou 

moeten worden om de onderzoeksbevoegdheden voor de rekenkamercommissie ten aanzien 

van regionaal reorganiseerde taken te verzekeren. 

 

Overige activiteiten in 2013 

De Rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 

Rekenkamercommissies (NVRR). Dit om kennis en ervaring over het lokale rekenkamerwerk uit 

te kunnen wisselen. Binnen de NVRR heeft de Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch samen 

met een aantal andere rekenkamer(commissie)s deelgenomen aan besprekingen over een vorm 

van kwaliteitszorg van (het onderzoek door) rekenkamers die het NVRR-bestuur wil gaan 

opzetten. 

Aan de NVRR is een landelijke Kring van Secretarissen verbonden, waar ook onze secretaris 

deel van uitmaakt. Collegiale uitwisseling van informatie, ideeën en kennis is er ook met de 

grotere rekenkamer(commissie)s in Noord-Brabant en Gelderland. De secretaris neemt deel aan 

de kringvergaderingen in deze beide regio’s. Het bestaande overleg met de Brabantse steden 

heeft in 2013 geleid tot het eerder beschreven gezamenlijke onderzoek naar de Jeugdzorg. 

                                                      
3
 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het 

gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede 

regeling van diverse andere onderwerpen (33597) 
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De commissie heeft met drie leden deelgenomen aan het jaarcongres en de voorzitter nam deel 

aan vergaderingen van de NVRR. 

 

Jaarlijks blikt de Rekenkamercommissie in een speciale bijeenkomst terug op haar 

eigen functioneren. De commissie sprak eind 2013 vooral over de interne werkwijzen 

en processen. Ook zijn voornemens gemaakt over het toekomstige functioneren. De 

commissie wil goed gaan nadenken over de vraag wat voor soort rekenkamer zij wil 

zijn in de toekomst. Belangrijk hierbij zijn de thema’s die op de raad af zullen komen 

in de komende raadsperiode. Overleg hierover met raadsleden, ter voorbereiding op 

de nieuwe raadsperiode, ligt voor de hand. Dit zal onder meer leiden tot het eerder 

genoemde ‘overdrachtsdocument’ voor de nieuwe raad. De commissie heeft nogmaals 

bevestigd dat de aanwezigheid van raadsleden in de rekenkamercommissie van belang 

is voor het functioneren en de aansluiting bij de gemeenteraad. De commissie wil deze 

werkwijze ook de komende raadsperiode continueren. 

 

 

2.5 Wat heeft dat gekost? 

 

De Rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld 

budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken. Voor 2013 ging het om 

een werkbudget van circa € 83.500 voor het verrichten van onderzoek, presentiegelden van de 

externe leden en overige kosten (lidmaatschap NVRR, congres, representatie, e.d.). Het budget 

van de commissie bestaat naast het hieronder genoemde werkbudget uit personeelskosten. 

 

Overzicht werkbudget per 31 december 2013 

 

 Begroot 2013 Werkelijk 2013 Saldo 

    

Onderzoekskosten 63.400 35.600 27.800 

Presentiegelden 17.100 23.500 -6.400 

Overige 3.000 3.000 0 

    

TOTAAL 83.500 62.100 21.400 

 

De onderschrijding op de post ‘onderzoekskosten’ wordt veroorzaakt door het feit dat het 

onderzoek ‘informatievoorziening complexe projecten nog doorloopt in 2014 en in 2013 nog niet 

tot kosten heeft geleid. Het onderzoeksbureau is in februari 2014 begonnen.  

De leden van de rekenkamercommissie zijn met de diverse begeleidingscommissies van 

onderzoeken in 2013 vaker bijeen geweest dan gepland. Vandaar de overschrijding op de post 

‘presentiegelden’. 
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3. Onderzoeksprogramma 2014 

 

3.1 Algemene onderzoekslijn 

 

De samenstelling van de Rekenkamercommissie heeft de afgelopen jaren grote wijzigingen 

ondergaan door aflopende benoemingstermijnen. Begin 2013 is één nieuw extern lid gestart. 

Verder is 2013 qua bezetting van de commissie een stabiel jaar geweest, waardoor er volop kon 

worden gewerkt aan de onderzoeken.  

 

Wij hebben de indruk dat de Rekenkamercommissie voor de gemeenteraad een meer zichtbaar 

en gewaardeerd instituut is geworden. Het vergroten van de effectiviteit van het 

rekenkamerwerk, vooral door het investeren in de relatie met de gemeenteraad, blijft een 

prioriteit. Onze onderzoeksrapporten zullen concrete en voor de raad herkenbare conclusies en 

aanbevelingen moeten opleveren. 

 

Verkiezingen, evaluatie bestuursperiode en voorbereiding nieuwe gemeenteraad 

Dit onderzoeksprogramma is het laatste van de huidige bestuursperiode. En het eerste van de 

nieuwe. Het jaar 2014 is daarmee ook het jaar van terugblikken en vooruitkijken. De 

Rekenkamercommissie wil in 2014 ruime aandacht schenken aan de evaluatie van de afgelopen 

raadsperiode. Ook werken wij aan een ‘overdracht’ naar de nieuwe gemeenteraad en willen wij 

een bijdrage leveren aan het inwerkprogramma van de nieuwe raad. 

Bij het uitbrengen van een onderzoeksprogramma in een verkiezingsjaar vergt de timing en 

planning extra aandacht. Wij zullen zorgvuldig overwegen op welk moment voor of na de 

verkiezingen onderzoeksrapporten naar de raad gestuurd kunnen worden om de 

onderzoeksresultaten zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.  

 

Onderzoekslijnen 

De Rekenkamercommissie wil de bestaande onderzoekslijnen voor de komende periode 

handhaven. De commissie ziet in de komende raadsperiode de controlerende rol van de raad in 

belang toenemen. Dit mede door de naar de gemeenten te decentraliseren 

verantwoordelijkheden en budgetten in het kader van de grote decentralisaties in de zorg. Het 

ondersteunen van de controlerende rol en de (bij)sturingsmogelijkheden van de raad zullen wij 

waar mogelijk een nog centralere rol toekennen in onze onderzoeken. Hoe ga je controleren, 

waar controleer je op, welke informatie is daarbij nodig, welke houding van de raad vereist dit? 

etc.  

De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt deel uit van een netwerkende regio. En steeds meer  

beleid wordt in samenwerking met andere gemeenten en private partners ontwikkeld en/of 

uitgevoerd. De genoemde grote decentralisaties vanuit de rijksoverheid zullen ook regionaal 

worden voorbereid en uitgevoerd. Gemeenteraden krijgen grotere verantwoordelijkheden, maar 

de betreffende taken komen op grotere afstand te staan.  Waar mogelijk zullen wij in onze 

onderzoeken aandacht besteden aan de sturing en controle door gemeente(raad) in netwerken 

en regionale verbanden. 
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 3.2 De onderzoeken in 2014 

 

 

3.2.1 Onderzoek Informatievoorziening complexe projecten 

 

Gewijzigd onderzoek 

In paragraaf 2.3.3 gingen wij al in op de voorgeschiedenis van dit onderzoek en de gewijzigde 

probleemstelling. Gestart met de focus op complexe aanbestedingen, richten wij ons nu op de 

informatievoorziening in complexe projecten. Dit naar aanleiding van de motie van de raad van 

10 september 2013. 

Het college heeft het vraagstuk van de actieven informatieplicht ook opgepakt. 

Op 1 oktober 2013 stuurde het college een brief naar de raad, waarin het de raad onder meer 

meldt dat het “de raad, als dat aan de orde is, tussentijds wil voorzien van informatie. 

Op 22 oktober 2013 zendt het college een raadsvoorstel over de Bartenbrug naar de raad, over 

een benodigd aanvullend krediet van € 0,8 miljoen. Bij dit raadsvoorstel zit een brief waarin het 

college uitgebreid ingaat op herziening van de afspraken rondom de verbetering van de 

projectsturing binnen de ambtelijke organisatie, “mede met het oog op een heldere rolverdeling 

tussen de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie. Als bijlage bij de 

brief van 22 oktober is een voorbeeld van een projectsturingsformat (bestuursmonitor) 

opgenomen met een selectie van projecten. Op 31 oktober 2013 organiseerde het college een 

informatiebijeenkomst voor raadsleden over ‘projectsturing’ en de bestuursmonitor.  

Het college heeft inmiddels een ‘Bestuursmonitor Werk In Uitvoering’ ontwikkeld. Een voorstel 

van het college over de actieve informatieplicht volgt. 

 

Scope onderzoek: focus op rechtmatigheid 

Zoals gezegd hebben wij besloten om het onderzoek te richten op de informatievoorziening en 

communicatie in complexe projecten. Voor de actieve en passieve informatieplicht gelden regels 

(landelijke wetgeving en lokale verordeningen, afspraken en handvest), die als normenkader in 

het onderzoek worden meegenomen. Deze regels en afspraken vormen een belangrijk 

ankerpunt voor het onderzoek en het normenkader. De invalshoek is dus vooral de 

rechtmatigheid, en niet zozeer de effectiviteit. 

Het onderzoek speelt zich af in de driehoek rol college – rol gemeenteraad – rol media (externe 

druk/buitenwereld, burgers, bedrijven, e.d.). Binnen deze driehoek gaat het om het 

besluitvormingsproces, tussentijdse informatievoorziening en verantwoording achteraf. 

 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: 

Hoe luiden de (wettelijke) regels en afspraken rondom de actieve en passieve informatieplicht 

binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch, en is uitvoering gegeven aan deze regels en gemaakte 

afspraken in de daarvoor geselecteerde cases?  

Zijn in de geselecteerde cases de regels gehanteerd en afspraken nagekomen m.b.t. de 

communicatie en toezeggingen richting belanghebbenden?  

Welke aanbevelingen zijn er voor eventuele verbetering van de huidige situatie? 
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Voor het onderzoek zijn drie cases geselecteerd, vanuit de optiek van informatievoorziening en 

communicatie. Het betreft: 

- De Bartenbrug; 

- Parkeergarage Hekellaan; 

- Centrumplan Rosmalen. 

De Rekenkamercommissie laat zich bij dit onderzoek ondersteunen door adviesbureau KplusV 

uit Arnhem. Wij hopen het onderzoek nog voor de zomer te kunnen aanbieden aan de 

gemeenteraad.  

 

 

3.2.2 Onderzoek Veiligheidshuis/veiligheidsbeleid 

 

De Rekenkamercommissie oriënteert zich op de mogelijkheid en wenselijkheid een 

onderzoek uit te voeren binnen het beleidsterrein veiligheid. We denken hierbij 

vooralsnog aan het Veiligheidshuis. Een vooronderzoek in 2014 moet duidelijk maken 

of een onderzoek haalbaar en zinvol is en zo ja, met welke precieze afbakening en 

richting. Volgens landelijk onderzoek renderen de Veiligheidshuizen in den lande. 

Tegelijk relativeren de onderzoeken de meetbaarheid van de effectiviteit van 

veiligheidsbeleid en veiligheidshuizen. Er gaat veel geld en formatie in om. Hoe zit het 

in ’s-Hertogenbosch met de effectiviteit en efficiëntie van het Veiligheidshuis? Mocht 

het interessant zijn voor de raad, dan brengen wij eventuele tussenresultaten naar 

aanleiding van het vooronderzoek alvast ter kennis. 

 

 

3.2.3 Doorwerkingsonderzoek 

 

Om de controlerende taak van de raad te ondersteunen voeren rekenkamer-

(commissie)s onderzoek uit naar de doorwerking van de onderzoeksresultaten. Het 

doel van dit type onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze 

waarop rekenkameronderzoeken en de conclusies en aanbevelingen hieruit in de 

praktijk een vervolg hebben gekregen. Hiermee wordt onderzocht in hoeverre (door 

college en raad) uitvoering is gegeven aan besluiten van de gemeenteraad over het 

rapport. 

Het uitvoeren van de doorwerkingsreeks geeft daarnaast de mogelijkheid om een 

leereffect te behalen op bijvoorbeeld het vlak van opzet/formulering van 

aanbevelingen door de rekenkamer(commissie) en om vervolgens met dit inzicht in de 

toekomst de kwaliteit van het onderzoek te bevorderen. 

De Rekenkamercommissie is voornemens om zich in 2014 te oriënteren op het 

onderzoeken van de doorwerking van eerdere onderzoeken. Indien mogelijk 

presenteren we de resultaten van een eerste doorwerkingsonderzoek. 
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3.3 Andere voornemens in 2014 

 
3.3.1 Evaluatie en overdrachtsdocument nieuwe raad 

 

In paragraaf 3.1 schreven we al dat de Rekenkamercommissie in 2014 de afgelopen 

raadsperiode wil evalueren. Voor aanvang van de nieuwe bestuursperiode willen wij 

ook een ‘overdracht’ naar de nieuwe gemeenteraad presenteren. Welke 

ontwikkelingen komen er op de (nieuwe) raad af en op welke wijze kan de 

rekenkamercommissie de raad hierin ondersteunen?  

 

Bij de start van de vorige raadsperiode hebben wij tijdens een van de 

introductieavonden voor de nieuwe raadsleden een presentatie verzorgd. Desgewenst 

zijn wij graag bereid om ook bij de start van de nieuwe raad de commissie, ons 

onderzoek, de werkwijze en onze voornemens voor de nieuwe periode op 

overzichtelijke wijze te presenteren.  

 
3.3.2 Overige activiteiten 

 

In het programma is – zoals gebruikelijk – ruimte om eventueel een ad hoc 

(voor)onderzoek uit te voeren. Ofwel op eigen initiatief, of naar aanleiding van een 

verzoek van de gemeenteraad. 

 

 
 

3.4 Wat mag dat kosten? 

 

Begroting 2014 

 

De begroting (werkbudget) van de Rekenkamercommissie bedraagt in 2014 circa € 

82.000. 

 

 Begroting 2014 

Onderzoeksbudget 

(uitbesteding) 
63.400 

Presentiegelden externe 

leden 
17.100 

Lidmaatschap NVRR 825 

Overige 1000 

TOTAAL 82.325 
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