
 

 

Kunt u op ons rekenen…….? 
 
 

Rekenen? Afrekenen………..? 
Nederland kent meer dan 300 rekenkamers. Eén daarvan is de Rekenkamercommissie ’s-
Hertogenbosch, opgericht in 2005. De zeven leden die samen de Rekenkamercommissie 
vormen, zijn onafhankelijk. Zij maken geen deel uit van het gemeentebestuur. De commissie 
rapporteert aan de gemeenteraad. 
 
De Rekenkamercommissie onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur (college en 
raad): 

- voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid). 
- met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid). 
-  volgens de wet en andere regels werkt (rechtmatigheid). 

De commissie werkt vanuit de ambitie een bijdrage te leveren aan een betere overheid. Het 
gaat daarbij niet om ‘rekenen’, laat staan om politiek ‘afrekenen’ van gemaakte fouten of 
bestuurlijke missers. De commissie wil met haar onderzoek de positie en het functioneren van 
de gemeenteraad versterken en daarmee tevens het vertrouwen van de burger in de raad en 
het gemeentebestuur. Zij kijkt in haar onderzoek naar de vraag hoe de sturing en controle door 
de raad kan verbeteren. En daarmee ook hoe het gemeentebestuur ‘rekenschap’ kan afleggen 
aan de inwoners. De Rekenkamer kiest voor, wat zij noemt, ‘een lerende opstelling’. Het doel is 
om bruikbare aanbevelingen op te stellen waar de raad mee verder kan. 
De Rekenkamercommissie beslist zelf over haar onderzoekprogramma, de inrichting en 
uitvoering van het onderzoek en de aanbevelingen die aan de raad worden gedaan. De 
commissie onderhoudt contacten met de raad om te weten wat er leeft. En de leden voelen 
zich onderdeel van de Bossche samenleving. Ze doen dit werk omdat ze een passie hebben met 
het openbaar bestuur.  
 
De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch bestaat uit vijf externen (onder wie de voorzitter) 
en twee raadsleden. De raadsleden nemen deel op persoonlijke titel. Iedere gemeente is bij 
wet verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. 
 
Hoe komt Rekenkamercommissie aan haar onderwerpen? 
De Rekenkamercommissie luistert bij het kiezen van haar onderwerpen goed naar wat de 
gemeenteraad aan informatie wenst. De raad is immers de belangrijkste doelgroep van het 
onderzoek. Maar ook inwoners kunnen ideeën aandragen voor rekenkameronderzoek. De 
Rekenkamercommissie woont vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad bij en 
houdt bij welke onderwerpen in bestuur en stad leven. En welke onderwerpen landelijk en bij 
andere rekenkamers actueel zijn. De commissie selecteert de onderwerpen aan de hand van 
vastgestelde selectiecriteria. 
Raadsleden leveren jaarlijks suggesties voor onderzoek aan. Bij wet is ook vastgelegd dat de 
gemeenteraad tussentijds (bijvoorbeeld via een motie) een verzoek mag doen aan de 
rekenkamer om een onderwerp te gaan onderzoeken. De rekenkamer besluit zelf of zij op dit 
verzoek ingaat.  



 

 

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch is lid van de Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Er zijn veel contacten met andere 
rekenkamers. In Noord-Brabant en daarbuiten. 
 

Hoe gaat de Rekenkamercommissie te werk? 
- Het onderzoeksprogramma 

De Rekenkamercommissie maakt jaarlijks een onderzoeksprogramma. De commissie bepaalt 
welke onderwerpen zij wil onderzoeken. Zij maakt daarbij ook gebruik van suggesties vanuit de 
raadsfracties. Zij stuurt het programma ter informatie naar de raad, meestal samen met het 
jaarverslag van de commissie. 
De gemeenteraad kan tussentijds besluiten (bijvoorbeeld bij motie) om een verzoek voor een 
onderzoek te doen. De Rekenkamercommissie antwoordt binnen een maand of en hoe zij het 
verzoek zal oppakken. De commissie hanteert een aantal criteria waaraan 
onderzoekonderwerpen moeten voldoen. Deze zijn vastgelegd in de verordening. 

- De voorbereiding van het onderzoek 
Een onderzoek start meestal met een verkenning van het onderwerp, van de omgeving, de 
probleemstelling, de aanpak en de planning. Vooral de precieze formulering van de 
vraagstelling is belangrijk. De vragen moeten tot de kern van ‘het probleem’ doordringen en 
aanbevelingen op kunnen leveren die de raad en het college verder kunnen helpen. 
De voorbereidingsfase van het onderzoek is cruciaal voor het vervolg. Soms wordt eerst een 
vooronderzoek verricht om het probleemveld en/of de vraagstelling alvast globaal te 
onderzoeken. College en organisatie worden op de hoogte gesteld van het onderzoek. worden  

- De uitvoering van het onderzoek 
Onderzoeken wordt soms deels uitbesteed aan een externe deskundige die de 
Rekenkamercommissie helpt bij de dataverzameling en/of analyse. De betrokken medewerkers 
in de organisatie worden geïnformeerd. Er worden meestal dossiers onderzocht en 
(groeps)interviews afgenomen. De Rekenkamercommissie kent waarborgen voor haar eigen 
zorgvuldigheid. Deze houden onder meer in dat geïnterviewden een verslag krijgen voorgelegd 
met de vraag of dit juist en volledig is. De Rekenkamercommissie voert meerdere onderzoeken 
tegelijk uit. Vanuit de commissie worden drie of vier leden aangewezen die een onderzoek 
begeleiden. 

- Hoor en wederhoor 
Als een rapport is geschreven met antwoorden op de probleem/ vraagstelling, wordt dit 
rapport aan de organisatie voorgelegd met een verzoek tot een reactie op 
volledigheid en juistheid van de feiten. De verordening schrijft een termijn van twee weken 
voor. De eventuele opmerkingen worden verwerkt tot een definitief rapport, dat naar de 
gemeenteraad wordt gestuurd. Het college van B&W heeft de mogelijkheid om ook een 
bestuurlijke reactie op conclusies en aanbevelingen bij te voegen of afzonderlijk naar de raad te 
zenden.  

- Openbaarmaking en besluitvorming 
Met de toezending aan de gemeenteraad is het rapport openbaar. De Rekenkamercommissie 
stelt meestal een persbericht op en organiseert soms een persgesprek. De commissie stelt een 
raadsvoorstel op, met daarin de besluiten die de raad zou moeten nemen over het rapport. De 
commissie licht het rapport toe in ‘Informeren en Ontmoeten’ en beantwoordt vragen van 
raadsleden. De gemeenteraad neemt op basis van het rekenkamerrapport een besluit. 



 

 

 
Wat hebt u als raadslid aan de Rekenkamercommissie? 
De Rekenkamercommissie is er voor u. Met onze onderzoeken willen wij de effectiviteit en de 
efficiency van het beleid en het bestuur van de gemeente vergroten. Maar vooral ook de 
gemeenteraad in staat stellen zijn sturende en controlerende rol beter in te vullen. De 
commissie streeft er naar haar aanbevelingen zo concreet mogelijk te maken. 
Ook de komende jaren komt er veel op de gemeente af. En daarmee ook op de gemeenteraad. 
Forse uitbereiding van taken, verantwoordelijken én risico’s. Na het sociale domein nu ook 
bijvoorbeeld ook rondom de Omgevingswet. De controlerende rol van de raad neemt in belang 
toe. Taken worden steeds meer in regionaal verband uitgevoerd. De gemeenteraad moet in dit 
regionale krachtenveld keuzes maken en controleren. 
 
U kunt de Rekenkamercommissie suggesties doen voor onderzoek. De commissie kijkt dan of 
dit past in het onderzoeksprogramma van het komende jaar. U kunt - voorzien van een 
raadsuitspraak – de commissie ook verzoeken om tussentijds een onderzoek te verrichten naar 
een actueel thema.  
 
Contact 
De leden van de Rekenkamercommissie zijn vaak aanwezig als toehoorder aanwezig bij de 
vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad. Spreek hen aan! U kunt ook contact 
opnemen met de Rekenkamercommissie via onderstaande contactgegevens.  
U kunt op ons rekenen! 
 

     

  

Petra Habets, 

Voorzitter 

Paul de Gouw, 

Extern lid 

Yvonne 

Bouwman, 

Extern lid 

Eric Verkaar, 

Extern lid 

Erik Wouters, 

Secretaris 

  

Secretaris:            Erik Wouters, telefoon: 073-615 9770 
Mail:   rekenkamer@s-hertogenbosch.nl 
Web:     www.rekenkamershertogenbosch.nl 
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