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Voorwoord 
De rekenkamer doet  jaarlijks verslag van haar activiteiten en van de baten en lasten van het 

afgelopen jaar. Dit conform artikel 8, lid 3 van de verordening op de Rekenkamer Heusden 2019. 

 

Indeling jaarverslag 

In hoofdstuk 1 doen we verslag van de activiteiten die door de rekenkamer in 2019 zijn verricht en wat 

dat aan onderzoekresultaten heeft opgeleverd. In hoofdstuk 2 gaan we in op de wijze waarop de 

communicatie met de raad heeft plaatsgevonden. In hoofdstuk 3 stellen we de follow up (en de 

rapportage daarover) van de aanbevelingen van eerdere onderzoeken aan de orde, In hoofdstuk 4  

leggen we verantwoording af over de besteding van het budget in 2019. In hoofdstuk 5 is de 

vigerende groslijst van onderzoekwensen van de raad en opgenomen.  

 

In juni heeft de rekenkamer de raad tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende 

onderzoeken, de voornemens voor de 2e helft 2019 en de resultaten van het in het voorjaar gemaakte 

rondje langs de fracties, resulterend in de geactualiseerde groslijst 2019. Bij het opstellen van dit 

jaarverslag, waarin integraal verslag wordt gedaan over 2019, is deze tussentijdse informatie 

verwerkt. 

 

Samenstelling rekenkamer 

De huidige bezetting bestaat uit drie personen, die elk voor een periode van zes jaar zijn benoemd: 

Kees van Santvliet (voorzitter), benoemd per 15 juli 2016 

Kees Nauta (plv. voorzitter), benoemd per 15 juli 2016; 

Linda Mustert-Brabers (lid), benoemd per 1 januari 2019 

 

Ondersteuning 

De ondersteuning van de rekenkamercommissie wordt sinds augustus 2017 verzorgd door Stephan 

Vink.  
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1. Wat hebben we gedaan? 
In 2019 heeft de rekenkamer de volgende onderzoeken uitgevoerd c.q. afgerond: 

• Afronding vooronderzoek sociaal domein 

• Vervolgonderzoek sociaal domein 

• Rekenkamerbrief Agrifood 

• Vooronderzoek taakverdeling raad - college 

 

In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van deze onderzoeken toegelicht. In een afzonderlijke 

paragraaf gaan we in op de wijze waarop deze onderzoeken hebben plaatsgevonden.   

 

1.1.   Afronding vooronderzoek sociaal domein 

In november 2018 zijn de resultaten van het vooronderzoek naar het sociaal domein gepresenteerd 

tijdens een bijeenkomst met fractieleden. Daarbij werd duidelijk dat er consensus bestond over de 

wens dat de rekenkamer het onderzoek naar het sociale domein zou voortzetten gericht op 

beantwoording van de vraag “Hoe kan de raad zijn controlerende taak beter inhoud geven en wat is 

daarvoor nodig aan informatie en communicatie”, waarbij ook de vraagstelling over de 

toekomstbestendigheid van de risico analyse zou kunnen worden betrokken.  

In januari 2019 besloot de rekenkamer hiermee aan de slag te gaan en een vervolgonderzoek te 

starten. 

 

Daarnaast werd in november geconcludeerd, dat er behoefte was aan verder onderzoek naar het non-

bereik van bepaalde groepen, de samenwerking tussen het veld en de gemeentelijke organisatie en 

de afstemming vraag en aanbod. Dit met de aanbeveling dat dit onderwerpen waren, waarbij het voor 

de hand lag dat het college die zou oppakken. De rekenkamer heeft in het verlengde hiervan dit in 

februari aan de orde gesteld tijdens een overleg met de portefeuillehouders sociaal domein en 

financiën, De portefeuillehouder sociaal domein heeft daarbij aangegeven hieraan de nodige aandacht 

te willen geven en de raad te informeren over de resultaten daarvan.  

De Rekenkamer heeft dit aan de gemeenteraad gerapporteerd in juni 2019 via de in het vooroord 

genoemde tussentijdse rapportage. 

 

1.2.  Vervolgonderzoek sociaal domein 

Nadat dit was gesondeerd tijdens het rondje langs de fracties in maart 2019 koos de rekenkamer voor 

een ex-ante opzet van het vervolgtraject. De onderzoeksopzet hiervan werd in juni 2019 naar de 

gemeenteraad verstuurd. Dit heeft verder niet geleid tot aanpassingen. 

Het doel van het onderzoek werd in de onderzoekopzet als volgt beschreven:  

Het leveren van een bijdrage aan de verdere versterking van de kaderstellende en controlerende rol 

van de raad.  
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Daarbij werd aangegeven dat het de bedoeling was dit te concretiseren door: 

- een aantal concrete indicatoren op te leveren die de raad meer houvast zouden bieden bij het 

geven van sturing aan het sociaal domein; 

- voorstellen te doen voor het proces van informatievergaring en communicatie tussen raad en 

college.  

In de onderzoekopzet werd als uitgangspunt gehanteerd dat voor het identificeren van mogelijke 

indicatoren zou worden aangesloten bij door de raad gedeelde prioriteiten binnen het vigerende 

beleidskader. Om tot deze prioritering te komen was tijdens het onderzoekproces de inbreng van 

raadsleden dan ook onontbeerlijk. Dit is ingevuld door een aantal werksessies met raadsleden 

onderdeel te laten zijn van het onderzoekproces. 

 

In de onderzoeksopzet werden in totaal vier fase onderkend; 

1. Start 

2. Oriëntatie 

3. Werksessies met raadsleden 

4. Rapportage en presentatie  

 

Voor de oriëntatiefase, de begeleiding van de werksessies en de ondersteuning bij de rapportage 

werd besloten gebruik te maken van externe expertise. Na een offertraject met 2 aanbieders besloot 

de rekenkamer in juli in zee te gaan met Twijnstra en Gudde.  

 
In 2019 werden de twee eerstgenoemde fases (start en oriëntatie) volledig afgerond. De werksessies 

met de raadsleden vergden meer tijd dan voorzien, waardoor 2 extra werksessies nodig waren (4 in 

plaats van 2). Tijdens de eerste werksessies bleek dat het formuleren van gezamenlijk gedragen 

thema’s die prioriteit hebben bij het sturen binnen het sociaal domein meer tijd kostte dan was 

voorzien. Om toch aan het doel van de werksessies te kunnen voldoen waren uiteindelijk 2 extra 

werksessies nodig, die beide plaatsvonden in 20201.   

 

1.3   Rekenkamerbrief Agrifood 

Naast het verrichten van onderzoek heeft de rekenkamer voor het eerst in 2018 gebruik gemaakt van 

het instrument rekenkamerbrief. Hiermee wil de rekenkamer de raad attenderen op voor de raad 

relevante ontwikkelingen en vanuit de expertise van de rekenkamer een bijdrage leveren aan de 

discussies in de raad over actuele thema’s. Tijdens het rondje langs de fracties in maart 2019 bleek 

dat de eerste rekenkamerbrief (van november 2018) over de omgevingswet overwegend positief was  

ontvangen. Voldoende reden voor de rekenkamer op hierop alert te blijven. 

 

  

 
1 Inmiddels is de rapportage afgerond en in april 2020 aangeboden aan de raad 
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In mei 2019 verscheen het rapport “AgriFood Capital in Beweging” van de rekenkamercommissies 

Bernheze, Boxtel en Meijerijstad. Wij achtten het om verscheidene redenen van belang de informatie 

uit het rapport (samengevat en toegespitst op Heusden) te delen met de raad. In de rekenkamerbrief 

is dit als volgt toegelicht:  

1.  Heusden participeert vanaf het begin (2014) in AgriFood Capital (AFC). Volgens planning zou in 

2019 voor AFC een nieuwe strategische agenda geformuleerd worden en een nieuw 

samenwerkingsconvenant worden voorbereid. De gemeenteraad van Heusden was nog in de 

gelegenheid daarop actief invloed op uit te oefenen.  

2.  Het onderzoeksrapport bevatte aanbevelingen over de wijze waarop de gemeenteraden worden 

geïnformeerd en kunnen sturen. Die aanbevelingen reikten verder dan AFC. Feitelijk gaan ze over 

de rol en betrokkenheid van gemeenteraden bij alle intensievere vormen van regionale 

samenwerking. 

3.  De raad had op 20 februari 2018 een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen  

om, kort samengevat, meer helderheid te verschaffen over de meerwaarde van AFC voor 

Heusden. 

 

De bedoeling van de brief was: 

1. De bestaande kennis en informatie over AFC voor de raad te ontsluiten om zo beter in staat te zijn 

haar eigen positie ten aanzien van (deze) regionale samenwerking te bepalen.  

2. Input te leveren voor de raadsleden van Heusden voor een op handen zijnde discussie over de 

wijze waarop gemeenteraden invulling willen geven in de aansturing van en in de betrokkenheid bij 

de regionale samenwerking in Noordoost Brabant   

3. Informatie en aanbevelingen te delen over de rol en positie van gemeenteraden bij regionale 

samenwerkingsverbanden.  

 

1.4. Vooronderzoek taakverdeling raad en college van Heusden 

In februari 2019 evalueerde mevrouw Van Hees, sinds november 2018 burgemeester van Heusden, 

met de benoemingscommissie haar ervaringen tijdens haar ‘eerste 100 dagen’  in Heusden. Daarbij 

signaleerde ze onder andere een opmerkelijk verschil met de situatie in haar vorige gemeente als 

burgemeester. Daar vergaderde de raad aanzienlijk vaker en de agenda waren s desalniettemin 

aanzienlijk voller dan in Heusden. Die constatering leidde tot de voorzichtige conclusie dat in Heusden 

kennelijk de gemeenteraad veel zaken overlaat aan het college, en in het verlengde daarvan het 

ambtelijk apparaat. Dit raakt de feitelijke invulling van de kaderstellende en controlerende taak van de 

raad. 
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Tijdens het ‘rondje fracties’ dat de rekenkamer begin 2019 maakt, bleek dat dit gegeven bij diverse 

fracties2 vragen opriep naar de feitelijke rol en positie van de gemeenteraad in Heusden. Die reacties 

vormden de basis voor het voorgenomen besluit van de rekenkamer hiernaar een onderzoek te 

verrichten.  

 

Alvorens daarover een definitief besluit te nemen stelde de rekenkamer een concept onderzoekopzet 

op met als probleemstelling voor het onderzoek:   

“Op welke wijze geeft de gemeenteraad inhoud aan haar kaderstellende en contolerende taak en wat 

zijn de gevolgen van de feitelijke taakverdeling tussen raad en college in termen van kansen en 

risico’s?” 

Het doel van het onderzoek werd omschreven als het inzicht bieden aan de raad in de feitelijke 

taakverdeling tussen raad en college en duiden welke expliciete en impliciete keuzes hieraan ten 

grondslag hebben gelegen. Voorts wilde de rekenkamer aangeven of de taakverdeling leidt tot 

bepaalde risico’s en hoe deze risico’s - als daar aanleiding toe zou zijn – beter kunnen worden 

beheerst.  

 

De concept onderzoekopzet werd in oktober 2019 verstuurd naar de raad en geagendeerd voor 

overleg met het presidium op 19 november 2019. De conclusie van die bespreking was dat vanuit het 

presidium er primair behoefte was aan feitelijk inzicht over de door de raad verstrekte mandaten en 

hoe ver deze mandaten reiken Daarbij werd gesproken over een periode van vier jaren. De 

Rekenkamer heeft dit verzoek vervolgens opgepakt als een verkenning. Dit voordat de rekenkamer 

een definitief besluit zou nemen om het onderzoek naar de taakverdeling uit te voeren.  

De resultaten van deze verkenning zijn in het eerste kwartaal 2020 aangeboden aan het presidium3.  

 

 

1.5. Wijze van onderzoek 

Tijdens de selectiegesprekken in 2016 is met de kandidaten voor de rekenkamer gesproken over hun 

bereidheid om zelf onderzoek te verrichten en is ook over en weer geconcludeerd dat het zelf 

uitvoeren van onderzoek een optie kan zijn. Deze lijn is in 2017 opgepakt en ook in 2019 voortgezet.  

Het vervolgonderzoek sociaal domein is een combinatie geworden van inhuur van expertise en het in 

eigen beheer uitvoeren van het onderzoek. Het vooronderzoek taakverdeling raad-college en de 

werkzaamheden voor rekenkamerbrief Agrifood zijn volledig door de leden van de rekenkamer 

uitgevoerd.  

  

 
2 De fracties van DMP, PvdA en Heusden Transparant noemen het vraagstuk als mogelijk 
onderzoeksobject voor de rekenkamer. 
3 Voor de vergadering van het presidium van 10 maart 2020 heeft de rekenkamer een overzicht 
aangeboden van de formeel vastgestelde door de raad verstrekte mandaten en van het door de raad 
vastgestelde delegatiebesluit uit 2001.  
Naar aanleiding daarvan werd in het presidium gesteld dat het presidium er de voorkeur aangeeft dat 
de raad zelf eerst een en ander op dit thema onderzoekt/evalueert. Voor de rekenkamer was dit 
aanleiding om te besluiten het onderzoek naar de taakverdeling vooralsnog op te schorten. 
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De ervaring van de leden van de rekenkamer is dat onderzoeken in eigen beheer bijdragen aan een 

grotere betrokkenheid van de rekenkamerleden bij het onderzoeksthema. Ook is sprake van een  

intensievere vorm van communicatie met de organisatie, college en raadsleden, inherent aan het zelf 

uitvoeren van het onderzoek. Dit draagt bij aan het inlevingsvermogen van de rekenkamer ten aanzien 

van de vragen die bij raadsleden leven. Bovendien is de uitvoering aanzienlijk goedkoper.  

Voorwaarde is dat onderzoeken in eigen beheer beperkt zijn in tijd en omvang. Het mogelijke nadeel 

van het ontbreken van specifieke deskundigheid van te onderzoeken thema’s wordt ondervangen door 

gericht expertise voor onderdelen van een onderzoek in te huren.  

De leden van de rekenkamer ervaren het verrichten van onderzoek in eigen beheer als positief, 

verrijkend en uitdagend. Vooraf dient wel een goede inschatting te worden gemaakt van het 

tijdsbeslag en moet worden vastgesteld of hieraan kan worden voldaan.  
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2. Communicatie Raad - Rekenkamer in 2019 
 

Werkwijze communicatie tussen de Raad en de rekenkamer:  

De communicatie van de rekenkamer is geregeld in artikel 12 van het Reglement van orde van de 

Rekenkamer.  

 

Daarnaast is een en ander over de communicatie ten aanzien van onderzoeken vastgelegd in het 

onderzoekprotocol van de rekenkamer. Dit protocol is in 2019 – na overleg met het presidium – 

aangepast.   

Naast enkele technische en redactionele actualiseringen was de belangrijkste aanpassing de 

stroomlijning van te traject rondom de aanbieding van rapporten aan de raad en aan het college en de 

gelegenheid tot het geven van een bestuurlijke reactie door het college. Hiermee is de rolverdeling 

tussen rekenkamer, raad en college verhelderd.  

 

Volgens het geactualiseerde protocol verloopt dit proces nu als volgt: 

1. Nadat de onderzoekwerkzaamheden zijn afgerond stelt de rekenkamer de concept -

rapportage op. De bevindingen en conclusies van het onderzoek worden - via (technische) 

hoor en wederhoor van de bij het onderzoek betrokken collegeleden en ambtenaren – 

beoordeeld op feitelijke (on)juistheden. De resultaten daarvan verwerkt de rekenkamer in de 

definitieve rapportage. 

2. De rekenkamer formuleert vervolgens een aantal concept aanbevelingen en presenteert het 

rapport met conclusies en concept aanbevelingen tijdens een bijeenkomst met raadsleden. 

Tijdens deze bijeenkomst worden de standpunten geïnventariseerd ten aanzien van de 

concept aanbevelingen en kunnen andere suggesties voor aanbevelingen ter bespreking 

worden ingebracht.  

3. Daarna stelt de rekenkamer – met inachtneming van de resultaten van de bijeenkomst met 

raadsleden -  de aanbevelingen vast en biedt het rapport, de conclusies en de aanbevelingen 

aan aan de raad en het college. Dit gaat vergezeld van en aanbiedingsbrief waarin wordt 

ingegaan op het doel, de inhoud en de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen 

van de rekenkamer. 

4. Het college wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaande aan de bespreking van het rapport 

in de raad schriftelijke zijn bestuurlijke reactie op het rapport en de aanbevelingen te geven.  

5. De rekenkamer stelt een persbericht op geeft dit vrij na aanbieding van de eindrapportage 

aan raad.  Het persbericht en eindrapportage worden op de gemeentelijke website gep laatst 
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Overleg met de raadsfracties 

In 2019 heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de raadsfracties. 

In maart 2019 heeft de rekenkamer een rondje gemaakt langs de raadsfracties. Het primaire doel van 

het gesprek is de groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen te actualiseren: “Welke 

onderwerpen zijn nog actueel, welke achterhaald en welke nieuwe onderwerpen zouden zich lenen 

voor een Rekenkameronderzoek?” Tevens is het een geschikt moment om even bij te praten over wat 

de raadsleden bezig houdt en hoe zij tegen (de onderzoeken van) de rekenkamer aankijken. Ook 

werd dit rondje benut als kennismaking met Linda Mustert als nieuw rekenkamerlid per 1 januari 2019. 

Op basis van deze gesprekken is de groslijst geactualiseerd (zie hoofdstuk 5).   
 

In 2019 zijn 2 werksessies geweest met raadsleden (oktober en november) en fractie-ondersteuners 

in het kader van het vervolgonderzoek sociaal domein, gericht op het identificeren van gezamenlijk 

gevoelde waarden en mogelijke indicatoren .  

 

Ook is de rekenkamer uitgenodigd voor een informele bijpraatbijeenkomst van raad en college over de 

wijze van regionale samenwerking, mede naar aanleiding van de rekenkamerbrief over Agrifood.  

 

Overleg met het presidium 

In 2019 heeft de rekenkamer tweemaal overlegd met het presidium. In mei 2019 is gesproken over het 

voorgenomen onderzoek naar de taakverdeling raad en college en de actualisering van het 

onderzoekprotocol (zie hiervoor). In november is opnieuw de concept onderzoekopzet naar de 

taakverdeling aan de orde geweest met als resultaat de vraag om te starten met een inventarisatie 

van de vigerende mandaten van de raad aan het college. Aan deze vraag is door de rekenkamer 

gehoor gegeven en hierover is in maart 2020 gerapporteerd aan het presidium. 
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3. Wat hebben we bereikt? 
 

In de besluitvorming rondom het rapport Doorwerken (27 september 2016) is vastgelegd dat het 

college voor wat betreft de opvolging van de aanbevelingen van de Rekenkamer verslag doet in de 

vorm van een apart document dat ter agendering bij het onderwerp Jaarverslag wordt aangeboden.  

 

In de raadsstukken van 2019 is hierover niets aangetroffen. De laatste keer dat het college verslag 

deed was tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2018. Toen heeft het college een overzicht 

aangeboden over de voortgang van de aanbevelingen van de Rekenkamer aan de hand van de 

uitgevoerde onderzoeken in de periode 2014 -2018.  

 

 

  



Jaarverslag 2019 Rekenkamer Heusden 

 
12 

4. Wat heeft het gekost? 
 

Het budget 2019 voor de rekenkamer werd op basis van de door de rekenkamer ingediende begroting 

en de bespreking ervan in het presidium vastgesteld op € 38.770. De Rekenkamer is bevoegd binnen 

een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de 

uitvoering van haar taken (artikel 8, lid 1 verordening op de Rekenkamerr). Alle uitgaven komen ten 

laste van dit budget, behoudens de personeelskosten van het secretariaat  Deze komen ten laste van 

het budget van de griffie 

 

In onderstaande tabel zijn de begrote en werkelijke lasten van 2019 opgenomen, zoals ingedeeld in 

de begroting 2019 van de rekenkamer. De indeling is toelichtend van aard. Aan de rekenkamer is één 

ongesplitst budget toegekend. 

Omschrijving Begroting 2019 Lasten 2019 Verschil 

Externe kosten evaluerend relatief groot 

onderzoek sociaal domein 
€ 15.000 €   5.000 € 10.000 

Eigen onderzoekkosten, werkzaamheden 

rekenkamerbrief en overige 

werkzaamheden  

€   9.000 €   8.200 €      800 

Presentiegelden vergaderingen (incl. 

vergoeding reiskosten)  
€ 13.770 € 11.100 €  2.670 

Overige kosten  €   1.000 €      400 €      600 

Budget   € 38.770 € 24.700 € 14.070 

 

De werkelijke uitgaven in 2019 zijn afgerond € 14.000 lager dan begroot. Het grootste verschil zit in de 

kosten voor extern onderzoek. Die zijn € 10.000 lager dan begroot voor 2019. De oorzaak hiervan is 

meerledig: 

1. Door de extra werksessies in 2020 is het 2e deel van de declaratie van het extern bureau (ad 

€ 5.000) pas in 2020 ontvangen en betaald. Dit betekent dat in 2020 voor het sociaal domein nog 

€ 5.000 kosten zullen worden verantwoord voor werkzaamheden die voor een belangrijk deel zijn 

uitgevoerd in 2019. 

2. De wijze waarop het onderzoek sociaal domein is opgezet met een beperkte inzet van externe 

expertise en het voor een belangrijk deel zelf uitvoeren van onderzoekwerkzaamheden. 

3. In 2019 zijn – gelet op de discussie over het uitvoeren en inrichten van een onderzoek naar de 

taakverdeling van raad en college – hiervoor geen externe kosten gemaakt.   

   

Vermeldenswaard is nog dat de raad – op voorstel van het presidium – in september 2019 heeft 

besloten de vergoedingen voor de leden van de rekenkamer voor onderzoekwerkzaamheden en 

overige werkzaamheden te harmoniëren en tevens jaarlijks te indexeren. De aanleiding daarvoor was 

het feit dat nu meer dan voorheen onderzoekwerkzaamheden worden verricht in eigen beheer en dat 

bij deze werkzaamheden de taakbelasting van de voorzitter gelijk is aan die van de leden. Hierdoor 
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verviel de reden nog langer onderscheid te maken in de vergoeding voor deze werkzaamheden. De 

tekst in de verordening op de Rekenkamer Heusden is daarmee in overeenstemming gebracht.   
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5. Groslijst  
 

Twee jaarlijks stelt de rekenkamer een lijst van onderzoeksonderwerpen op die mogelijk onderwerp 

van onderzoek zijn. De meest recente groslijst is opgesteld na het overleg met de raadsfracties in 

maart/april 2019. 

  

Onderwerp CDA DMP D66 GB 
Heus-
den 1 

Heusden 
Trans-
parant 

PvdA VVD 
 

GL 

Sociaal domein  x   x x     

Digitale dienstverlening / ICT coöperatie  x  x      

Achterstandsleerlingen basisonderwijs  x        

Exploitatie Schoolstraat-Zuid Drunen    x      

Weerstandsvermogen x        x 

Beleid financiering stichtingen      x    

Werkwijze grondexploitaties        x  

Grote projecten / Centrumplan         x  

Afvalbeleid / omgekeerd inzamelen     x      

Klimaatbeleid /RES    x    x  

Jeugdhulp regionaal vs. lokaal     x     

Delegatie bevoegdheden raad-college  x    x x   

Samenwerkingsverbanden   x       

Veiligheidsregio X          

Inrichting binnen- buitengebied         x 

 
Het geel gearceerde onderzoeksonderwerp was eind 2019 nog in uitvoering. 

Het groen gearceerde onderwerp was eind 2019 onderwerp van een verkenning.    

 

 

 


