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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 en het onderzoeksplan voor 2019 van de 
gezamenlijke rekenkamercommissie van Dongen, Goirle en Loon op Zand (Rkc DGL). 
Met dit jaarverslag wil de rekenkamercommissie verantwoording afleggen over haar 
werkzaamheden in het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar.  
 
Het jaar 2018 was het jaar van de verandering voor de rekenkamercommissie. De 
rekenkamercommissie is van samenstelling veranderd door de komst van twee 
nieuwe leden. Ook hebben we sinds augustus 2018 een nieuwe secretaris. Dit keer 
voor het eerst een secretaris van ‘buiten’. Via deze weg willen we de vorige 
secretaris Lieke Brenters (griffiemedewerker gemeente Dongen) bedanken voor 
haar betrokkenheid en inzet voor de rekenkamercommissie. 
 
Als vernieuwde rekenkamercommissie hebben wij hierbij de ambitie om het goede 
van de afgelopen jaren te behouden en samen met alle betrokkenen te blijven 
werken aan verdere verbeteringen. Wij hebben er vertrouwen in dat wij ook de 
komende periode de raden met raad en daad terzijde kunnen staan door het 
uitvoeren van uiteenlopende onderzoeken om vast te stellen of gemeentelijke 
gelden zinnig, zuinig en zorgvuldig worden besteed.  
 
De rekenkamercommissie dankt allen; de gemeenteraad, maar ook iedereen binnen 
en buiten de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten die aan de realisatie van 
de werkzaamheden van de rekenkamercommissie een bijdrage hebben geleverd.  
 
Namens de rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand  
 
John Verhoeven, voorzitter 
 
31 maart 2019 
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1 Inleiding 
  
1.1 Samenstelling rekenkamercommissie  
Per 2018 zijn voor het laatst (twee) nieuwe leden geworven, door een 
selectiecommissie bestaande uit drie raadsleden (een uit iedere gemeente), de 
griffier van Loon op Zand en twee leden van de rekenkamercommissie. In 2020 zal 
volgens ons rooster van aftreden opnieuw een wijziging in de samenstelling 
plaatsvinden.  
 

Rooster van aftreden Herbenoeming Aftredend 

John Verhoeven, 
voorzitter 

1-1-2018   1-1-2022  

Judith Hendrickx, lid 1-1-2012  1-1-2016  1-1-2020  

Danielle van Dongen, lid 1-1-2018   1-1-2022  

Kees van Rietschoten, lid 1-1-2013  1-1-2016 1-1-2020 

 
Accountverdeling 
De rekenkamercommissie heeft onderling ‘accounts’ en aandachtsgebieden 
verdeeld: 
 

John Verhoeven, voorzitter 1e woordvoerder in de gemeenteraad; onderhoud contacten 

Judith Hendrickx, lid Accounthouder gemeente Loon op Zand 

Daniëlle van Dongen, lid Accounthouder gemeente Dongen 

Kees van Rietschoten, lid Accounthouder gemeente Goirle 

Tijmen Siermann, (extern) 
secretaris-onderzoeker 

Ondersteuning vergaderingen en begeleiding onderzoek 

 
Ambtelijke ondersteuning 
In het voorjaar van 2018 gaf de ambtelijk secretaris van de Rkc DGL (medewerker 
raadsgriffie Dongen) aan haar taak als secretaris-ondersteuner neer te willen leggen. 
Bij de griffies van de drie betrokken gemeenten bleek geen andere capaciteit 
beschikbaar voor het leveren van ambtelijke ondersteuning. In overleg met de 
griffiers is besloten om een extern secretaris te zoeken. De rekenkamercommissie 
wordt hierom - met ingang van augustus  2018 - ondersteund door een externe 
secretaris-onderzoeker, Tijmen Siermann. Conform afspraak met de griffiers wordt 
deze oplossing in de eerste helft van 2019 geëvalueerd.  
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1.2 Toelichting Jaarplan  
Tot de taken van de rekenkamercommissie behoort het jaarlijks opstellen van een 
jaarplan. Dit jaarplan wordt ter kennisname aan de raad gestuurd en bevat een 
overzicht van activiteiten zoals de rekenkamercommissie die voornemens is om in 
2019 te gaan ondernemen. Graag merkt de rekenkamercommissie daarbij op dat het 
jaarplan geen statisch document is. Actuele politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen kunnen leiden tot een aanpassing van de geplande activiteiten.  
 
1.3 Suggesties voor onderzoek  
In 2018 heeft de Rkc DGL ervoor gekozen om fracties te bezoeken om wensen en/of 
suggesties ten aanzien van de onderzoeksprogrammering te vernemen.  Uit de 
gespreksrondes langs de fracties zijn verschillende onderzoeksonderwerpen 
opgehaald, die de basis vormen voor de groslijst aan onderzoeksthema’s voor de 
rekenkamercommissie.  
 
Groslijst aan mogelijke onderzoeksonderwerpen voor rekenkameronderzoek 

Dongen Goirle Loon op Zand1 

 Gemeentelijke 
reorganisatie 

 Duurzaamheid 
 Energietransitie 
 Jeugdzorg 
 Invoering omgevingswet 
 Armoedebeleid 
 P&C-beleid 
 Onderwijshuisvesting 
 Sport(beleid) en - 

voorzieningen 
 Gemeenschappelijke 

regelingen (governance) 
 Staat van het dualisme 
 Kwaliteit van 

informatievoorziening (o.a. 
in raadsvoorstellen en 
P&C-stukken) 

 Armoedebeleid 
 Jeugdzorg 
 Woon/grondbeleid 
 Beschermd wonen 
 Reserves/afvalstoffenheffi

ng 
 Inclusie-agenda 
 Verbonden partijen 
 Energietransitie 
 Nut/noodzaak zelfstandig 

blijven. 

 Maatschappelijk vastgoed 
 Lessen gang van zaken SMC  
 Frisse scholen 

(binnenklimaat & asbest) 
 Armoedebeleid 

(klanttevredenheid 
gebruikers regelingen) 

 Woonbehoefteonderzoek 
(inclusief aandacht voor 
arbeidsmigranten en 
starters) 

 

 
De rekenkamercommissie staat – ook los van de fractierondes – altijd open voor 
suggesties voor onderzoeken aangedragen door de gemeenteraad, inwoners van de 
drie gemeenten, het college, de ambtelijke organisatie en belangengroeperingen.  
 
Mocht u een idee voor een onderzoek hebben, schroom dan niet contact2 op te 
nemen met de voorzitter en/of secretaris van de rekenkamercommissie. 
  

                                                        
1 In de gemeente Loon op Zand lopen de inventariserende gesprekken met de raadsfracties nog.  
O.a. op 3 april 2019 wordt nog met een aantal fracties gesproken over mogelijke 
onderzoeksonderwerpen. 
2 Onze secretaris-onderzoeker is bereikbaar via onderzoek@siermann.com 
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1.4 Overleg met auditcomite en griffiers van betrokken gemeenten 
Leden van de rekenkamercommissie schuiven periodiek aan bij het Auditcomite van 
de gemeente Goirle. In de gemeenten Dongen en Loon op Zand zijn er momenteel 
géén vaste afspraken omtrent het periodiek aanschuiven van leden van de 
rekenkamercommissie DGL bij het presidium of de auditcommissie. 
 
De griffiers zijn voor de rekenkamercommissie een belangrijke bron om op de 
hoogte te blijven van wat er in de verschillende gemeenteraden speelt. In 2018 heeft 
er een wisseling van twee van de drie griffiers plaatsgevonden (Dongen en Loon op 
Zand). Met de komst van twee nieuwe griffiers en een secretaris van ‘buiten’, heeft 
de Rkc DGL in samenspraak met de griffiers geconstateerd dat nieuwe 
werkafspraken nodig zijn (o.a. budgetbeheer, aanlevervorm, termijnen e.d.). In 2019 
wordt afspraken tussen de Rkc DGL en de griffiers van Dongen, Goirle en Loon op 
Zand (interim) nader uitwerkt.  
 
1.5 Communicatie  
De rekenkamercommissie wil een actiever communicatiebeleid gaan voeren. In het 
eerste deel van 2019 wordt daarom een nieuw communicatieplan opgesteld. Hierin 
wordt kritisch gekeken naar de voor- en nadelen van bestaande communicatietools 
en -momenten, en verkent de rekenkamercommissie welke andere mogelijkheden 
geschikt zijn om (vaker) te gebruiken. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de 
contacten met de lokale pers. In 2018 heeft de voorzitter reeds een interview met de 
Lokale Omroep Goirle gehad over de rol van de Rekenkamercommissie.  
 
1.6 Gang van zaken rondom onderzoeken  
Gedurende een onderzoeksproces wordt op verschillende manieren 
gecommuniceerd met betrokkenen. De onderzoeksopzet wordt vooraf aan de 
betreffende gemeenteraad, de gemeentesecretaris en het college van B&W 
verzonden. Binnen de organisatie wordt een contactpersoon aangewezen die het 
centrale aanspreekpunt is tijdens het onderzoek.  
 
Gedurende het onderzoek worden - indien relevant- betrokkenen geïnterviewd. Dat 
zijn vaak medewerkers uit de organisatie, de verantwoordelijke portefeuillehouder 
en in sommige gevallen ook de raadsleden zelf. De nota van bevindingen wordt voor 
ambtelijk wederhoor toegestuurd. Na eventuele wijzingen van het rapport, op basis 
van het ambtelijk wederhoor (= feitencheck), wordt de nota van bevindingen met 
conclusies en aanbevelingen voor bestuurlijk wederhoor aan het college van B&W 
aangeboden. Na de bestuurlijke reactie formuleert de rekenkamercommissie 
mogelijk een nawoord. De rekenkamercommissie maakt haar rapporten en andere 
informatie openbaar op de websites van de gemeenten en presenteert de resultaten 
in de (beeldvormende) raad(scommissie). 
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2. Activiteiten 2018 
 
2.1 Start en uitvoering onderzoek Wmo 
In 2018 heeft het onderzoeksbureau PBLQ in opdracht van de 
rekenkamercommissie DGL onderzoek gedaan naar de uitvoering van het WMO-
beleid in de drie gemeenten. Centraal stond in dit onderzoek de vraag: ‘Op welke 
wijze hebben de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand geborgd dat adequaat 
gestuurd wordt op het bereiken van de Wmo-doelstellingen’. Daarbij heeft de 
rekenkamercommissie Dongen, Goirle, Loon op Zand de onderzoekers specifieke 
aandacht gevraagd voor een onderzoek dat zich zowel richt op de afspraken(kaders) 
op ‘papier’ en de uitwerking ‘in de praktijk’.  Met dit onderzoek wil de 
rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan het krijgen van meer begrip van de 
uitvoering van de Wmo en tevens handreikingen doen als raad de grip op de 
uitvoering verder te vergroten.  
 
Een onderzoeksteam van PBLQ heeft kort voor de zomer en in het najaar 2018 
documentenstudie uitgevoerd in alle drie de gemeenten en heeft diverse interviews 
gehouden met wethouders, beleidsambtenaren, medewerkers van de toegangs- 
en/of wijkteams, zorgaanbieders en vertegenwoordigers van cliënten. De bereidheid 
tot medewerking aan dit onderzoek was groot vanuit alle drie de gemeenten. 
 
Helaas heeft de uitvoering van het onderzoek vertraging opgelopen doordat het 
onderzoeksteam te maken kreeg met diverse tussentijdse personele wisselingen. De 
onderzoeksbevindingen en de overstijgende conclusies en aanbevelingen zullen in 
het voorjaar van 2019 worden toegelicht door de rekenkamercommissie in de 
verschillende gemeenteraden.  
 
2.2 Quickscan projectmatig werken Dongen, Goirle en Loon op Zand 
De rekenkamercommissie heeft in de gemeenten Dongen (2010, 2015), Goirle 
(2017) en Loon op Zand (2013) onderzoek uitgevoerd naar het projectmatig 
werken, in het bijzonder de rol van de raad bij (grote) projecten.  
 
In navolging op deze eerdere onderzoeken naar het projectmatig werken, heeft de 
rekenkamercommissie zich de vraag gesteld wat er met haar adviezen aan de 
gemeenten is gebeurd en welke gezamenlijke lessen kunnen worden geleerd. Er is 
daarom door de Rkc DGL een quickscan uitgevoerd naar de actuele stand van 
projectmatig werken in de drie gemeenten. Centraal in de quickscan stond de vraag 
hoe projectmatig werken (nu) is georganiseerd binnen de gemeenten, hoe de 
rolneming door de raad wordt ingevuld en wat belangrijke aandachtspunten zijn. 
 
In maart 2018 zijn de resultaten van de quickcan aan de drie gemeenteraden 
toegezonden inclusief de bestuurlijke reacties van de afzonderlijke college’s van 
B&W. De colleges van B&W van de drie gemeenten gaven aan dat zij instemden 
met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Zij legden daarbij ieder 
verschillende accenten (zie kader).  
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Dongen 
Het college van B&W van Dongen zei toe de aanbevelingen van de rekenkamercommissie 
mee te nemen bij de verdere uitwerking van een gereedschapskist met met daarin 
verschillende projectstructuren en projectelementen, waardoor steeds een passende 
structuur en passende middelen kan worden gekozen.  
 
Goirle 
Het college van B&W van Goirle gaf in haar bestuurlijke reactie aan de raad graag te 
willen faciliteren middels het opstellen van een projectenkalender zodat de raad haar 
prioriteiten kenbaar kan maken. Ook gaf het college van B&W aan dat de ambtelijke 
organisatie open staat voor verbetering en inmiddels in samenwerking met de gemeenten 
Oisterwijk en Hilvarenbeek er stappen worden gezet. Op 18 augustus 2018 heeft de 
gemeenteraad een raadsvoorstel naar aanleiding van de rekenkamerrapportage 
aangenomen en besloten om de verbetering van het projectmatig een plek te geven in de 
nieuwe werkwijze van de  Gôolse Democratie;  Tevens is besloten: 
 Het college te vragen bij de begroting 2019 een projectenkalender op te leveren 

waarin alle lopende projecten en hun status wordt vermeld;  
 Het college te verzoeken om in overleg met de griffie bij de betreffende projecten een 

voorstel te formuleren voor een passende betrokkenheid van de gemeenteraad;  
 Het college te verzoeken door te gaan met de professionalisering van de ambtelijke 

organisatie, te investeren in de verbetering van de informatie-uitwisseling met de 
gemeenteraad en de evaluatie van projecten. 

 
Loon op Zand 
Het college van B&W van Loon op Zand gaf aan om voornemens te zijn om met de 
gemeenteraad in een beeldvormende raadsvergadering in gesprek te gaan over de wijze 
waarop de rol van de raad en het samenspel met het college kan worden versterkt als het 
om (grote) projecten gaat. Op verzoek van de griffie van Loon op Zand heeft de 
rekenkamercommissie op 29 november 2018 een nadere toelichting gegeven op de 
onderzoeksbevindingen in de raadscommissie. De beeldvormende raadsvergadering heeft 
plaatsgevonden in januari 2019. 
 
2.3 Presentatie verbetering kwaliteit van de begroting  
Op verzoek van het auditcomité van de gemeente Goirle is door de 
rekenkamercommissie op een interactieve wijze met de gemeenteraad en de 
organisatie een onderzoek/ontwikkeltraject uitgevoerd rondom de kwaliteit van de 
begroting. De uitkomsten van dit ontwikkeltraject waren in november 2017 
(beeldvormend) gepresenteerd aan de raad van Goirle en zijn verwerkt bij de start 
van de nieuwe collegeperiode 2018-2022 en bij de totstandkoming van de 
programmabegroting 2019 (voorjaar 2018).  
 
2.4 Energietransitie (meerjarig onderzoeksthema) 
Raadsleden zien de energietransitie als één van de grootste opgaven voor de 
komende raadsperiode. Op basis van dit signaal heeft de rekenkamercommissie 
een kort vooronderzoek gehouden naar het thema energietransitie en besloten 
om het onderwerp als een meerjarig thema mee te gaan nemen binnen onze 
onderzoeksprogrammering. Dit betekent dat we de komende jaren met 
verschillende ‘producten’ willen komen (dat kan o.a. variëren van een korte 
rekenkamerbrief, onderzoeksrapport, quickscan en/of interactieve sessies met 
raadsleden) 
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De Rkc DGL kan in deze meerjarige periode (2019-2022) naar verschillende 
aspecten van de energietransitie gaan kijken; Hierbij denkt de 
rekenkamercommissie o.a. aan:  

 De (lokaal) geformuleerde ambities in de bestuursakkoorden  
 De vertaling van de politieke ambities naar begroting en 

uitvoeringsplannen  
 De wijze waarop de gemeente ‘intern’ de opgave heeft georganiseerd 
 De rol van burgerinitiatieven bij de energietransitie  
 De wijze waarop de gemeente de verschillende rollen vervult 

(bijvoorbeeld als vastgoedeigenaar, initiatiefnemer, financierder e.d.) 
 Het doelbereik 
 De verdeling van baten en lasten  
 De samenwerking tussen overheden (rijk, provincie, regio’s) 
 De samenwerking met andere partners (onderwijs, organisaties e.d.). 

 
Een eerste ‘product’ was een korte rekenkamerbrief waarbij de Rkc DGL op 
hoofdlijnen een aantal (beleids)ontwikkelingen heeft geschetst. Doel van deze 
brief was informerend bedoeld (bieden van overzicht). Gelet op het karakter van 
deze eerste brief, heeft de Rkc DGL ervoor gekozen om deze brief zonder 
behandelsuggestie door te sturen naar de griffies. 
 
Op 21 december 2018 heeft de rekenkamercommissie aan de raden een eerste 
rekenkamerbrief over energiestrategie gestuurd, met antwoord op de volgende vragen: 
 De energietransitie: wat wordt daar eigenlijk onder verstaan?  
 Welke afspraken liggen er al?  
 Wat betekent dit voor gemeenten?  
 Wat zijn de huidige ambities van de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand ten 

aanzien van de energietransitie?  
 Welke aanbevelingen (voor de korte termijn) zijn er op dit punt mee te geven aan de 

gemeenteraad?  
 
2.5 Vergaderingen en overige activiteiten  
In 2018 heeft de rekenkamercommissie Dongen - Goirle - Loon op Zand maandelijks 
vergaderd. Verspreid over het jaar heeft de rekenkamercommissie daarnaast 
gesprekken gevoerd met raadsleden, collegeleden, de ambtelijke organisaties en de 
raadsgriffiers.  
 
2.6 Heisessie rekenkamercommissie 
Gelet op het feit dat de samenstelling vanaf 1 januari 2018 gewijzigd was, is er in 
mei 2018 een ‘hei sessie’ geweest om visie op het rekenkamerwerk, werkwijzen en 
afspraken met elkaar te bespreken.  
 
2.7 Werkwijze 
De rekenkamercommissie heeft het eigen reglement van orde en het 
onderzoeksprotocol geactualiseerd. Deze zijn te vinden op de website van de 
gemeenten.  
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3 Activiteiten 2019  
 
3.1. Presentatie bevindingen onderzoek Wmo 
Momenteel liggen de onderzoeksbevindingen van het onderzoek naar de Wmo voor 
bij de drie colleges van B&W voor een bestuurlijke reactie. De resultaten van het 
rekenkameronderzoek en de bestuurlijke reactie daarop zullen voor het zomerreces 
in de drie afzonderlijke gemeenteraden behandeld worden (respectievelijk in mei en 
juni 2019). 
 
3.2 Onderwerpen voor 2019  
Voor het jaar 2019 heeft de rekenkamercommissie onderstaande onderwerpen voor 
onderzoek geselecteerd (zie bijlage 1 criteria voor onderwerkselectie). De omvang 
en diepgang van de rapporten kan onderling verschillen. De planning voor 2019 is 
als volgt: 
 
2e Kwartaal Wmo-onderzoek 

(zie 2.1: uitvoering in 2018) 
Presentatie in de raden voor de 
zomer van 2019  

Energietransitie  
Rekenkamer’product’ 2 (zie 3.3) 
 
Verstrekken opdracht klantreis armoedebeleid 
(Dongen en Loon op Zand). 
 
Vooronderzoek gemeente Goirle (verkenning 
thema datakwaliteit/opstellen startnotitie) 

3e kwartaal Quickscan toegankelijkheid  
(zie 3.4) 
Oplevering aan de raden  

 

4de kwartaal Oplevering energietransitie 
product 2 presentatie aan de 
raden (zie 3.3) 

Armoedebeleid 
(zie 3.6)  
Presentatie aan de raden van Dongen en Loon op 
Zand 

 
3.3 Energietransitie  
Na de eerste rekenkamerbrief van december 2018, wil de rekenkamercommissie in 
het najaar van 20193 een tweede rekenkamerbrief aan de drie raden uitbrengen 
over energietransitie. In het kader van dit tweede ‘product’ wil de Rkc DGL kijken 
naar de informatievoorziening richting de raad inzake de energietransitie (en in het 
bijzonder de informatievoorziening over de beïnvloedingsmogelijkheden en 
handelingsperspectieven van de gemeente). De Rkc DGL is voornemens om 
interviews af te gaan nemen met de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren 
van de betrokken gemeenten en de procesbegeleider van de RES-regio Hart van 
Brabant.  

Vervolgens wil de Rkc DGL per gemeente een presentatie verzorgen waarbij we met 
de expertise van een deskundige van CE Delft willen toetsen in hoeverre de 
informatievoorziening tegemoet komt aan de informatiebehoefte van raadsleden. De 
Rkc DGL kiest bewust voor een proces met presentaties, omdat er dan meer 

                                                        
3 Voor de exacte timing zijn enigszins afhankelijk van het tempo/de voortgang van de individuele 
gemeenten/regio hart van Brabant in het proces rondom de totstandkoming van de RES. De RKC 
DGL sluit aan bij dat tijdpad. 
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interactie mogelijk is tussen de expert die de presentatie verzorgt, de leden van de 
rekenkamercommissie en de gemeenteraadsleden. 

De inhoud van de presentaties en de hierop volgende evaluatie wordt uitgewerkt in 
een tweede rekenkamerbrief. De presentaties en rekenkamerbrief zullen een ex-
post-karakter hebben (reflectie op de kwaliteit van de informatie die wordt 
aangeleverd vanuit RES-regio, colleges en het ambtelijk apparaat).  

3.4 Quickscan toegankelijkheid voor personen met een beperking 
Gemeenten zijn er voor al hun burgers en iedereen moet dan ook de diensten van 
een gemeente kunnen gebruiken. Met name na de decentralisaties in het sociale 
domein is de toegankelijkheid van de dienstverlening voor mensen met een 
lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking belangrijker 
geworden. Er zijn echter signalen4 dat de gemeentelijke dienstverlening nog veel 
belemmeringen oplevert voor mensen met een beperking. Belangenorganisaties en 
ook het College voor de Rechten van de Mens ontvangen klachten over 
belemmeringen bij het gebruik van voorzieningen. Dikwijls zijn gebouwen niet 
toegankelijk; informatie is vaak niet leesbaar voor blinden en slechtzienden of te 
ingewikkeld voor mensen met verstandelijke beperking. Ook ervaren aanvragers 
van voorzieningen een grote administratieve last omdat zij bij verschillende 
diensten telkens opnieuw bewijs van hun handicap moeten overleggen.  
 
De Rkc DGL wil middels een quickscan inventariseren in hoeverre dit ook geldt voor 
de toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen in Dongen, Goirle en Loon op 
Zand. Bij deze quickscan wordt de Rkc DGL door ondersteuning vanuit de NVRR5 in 
staat gesteld om op een laagdrempelige manier de situatie in Loon op Zand, Goirle 
en Dongen in kaart te brengen en te vergelijken met andere gemeenten. De 
resultaten worden aan het eind van het tweede kwartaal verwacht. 
 
  

                                                        
4 Het betreft hier algemene geluiden; niet specifiek geluiden voor de gemeenten Dongen, Goirle of 
Loon op Zand. 
5 NVRR = De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies. 
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3.5 Armoedebeleid 
In 2019 is de Rkc DGL voornemens om een onderzoek op te starten naar 
armoedebeleid. Het wordt nadrukkelijk geen bureauonderzoek waarin de 
verschillende regelingen in kaart worden gebracht en de effectiviteit van de 
maatregelen wordt geëvalueerd. De Rkc is voornemens om een veldonderzoek uit te 
gaan voeren waarbij door middel van focusgroepen de gebruikers aan het woord 
komen en met name hun ervaringen centraal staan. Het onderzoek zal uitgevoerd 
worden in de gemeenten Dongen en Loon op Zand. In Goirle is vanuit de ambtelijke 
organisatie al een vergelijkbaar onderzoek opgestart. Daarom is besloten die 
gemeente nu buiten dit onderzoek te houden. De rekenkamercommissie houdt 
contact met de betrokken beleidsambtenaar van de gemeente Goirle, om te kunnen 
beoordelen hoe de twee onderzoeken elkaar eventueel nog kunnen aanvullen en/of 
versterken.  
 
3.6 Verkenning onderzoek Goirle 
Ten tijde van het opstellen van het jaarplan 2019 beoordeelt de 
rekenkamercommissie of het thema ‘datakwaliteit’, als onderdeel van het 
datagestuurd werken, een geschikt onderzoeksonderwerp is.  
De ambtelijke organisatie is bezig met het ontwikkelen van beleidsindicatoren.  
De rekenkamercommissie bevindt zich in de oriëntatiefase en werkt aan een 
startnotitie. Zodra hierover meer bekend is zal de rekenkamercommissie hierover 
communiceren met het auditcomité. 
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4 Financiën 2018/2019 
De rekenkamercommissie beschikt in 2019 over de volgende budgetten: 
 
Realisatie 2018 
De rekenkamercommissie heeft haar taken binnen het beschikbare budget 
(€91.120) van 2018 uitgevoerd.  
 

Omschrijving Realisatie in € 

Externe onderzoeken  
(Wmo-onderzoek) 

18.500,00 

Overige leveringen en diensten  
(o.m. onderzoeks-, reis-, druk- en overige kosten) 

1.920,68 

Lidmaatschap NVRR 595,00 

Secretaris 12.169,87 

Vergoeding leden 46.671,84 

Totaal 79.857,39 

 
 
Begroting 2019 

 Dongen Goirle Loon op Zand Totaal 

Bedrag in € 30.400 29.720 31.000 91.120 
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Bijlage 1 Criteria voor onderwerpselectie  
 
De rekenkamercommissie (Rkc DGL) hanteert bij de selectie van onderwerpen voor 
onderzoek de volgende criteria, zoals deze zijn opgenomen in haar 
onderzoeksprotocol:  

 Het onderwerp heeft een duidelijk financieel, maatschappelijk en/of politiek 
belang;  

 De verwachting bestaat dat er bijgedragen wordt aan de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid;  

 Er is sprake van een risico: gebrekkige uitvoering heeft relatief ernstige 
financiële of maatschappelijke gevolgen;  

 De meerwaarde van een onderzoek door de rekenkamercommissie (in plaats 
van een ander gremium) moet duidelijk zijn en dient te worden 
geëxpliciteerd. Indien een ander gremium geschikter is voor het onderwerp, 
dan draagt de rekenkamercommissie het over;  

 Het onderwerp moet voor de rekenkamercommissie haalbaar zijn en passen 
binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden;  

 Het dient door de gemeente beïnvloedbaar beleid te betreffen.  

 De commissie zal onderzoeken uitvoeren in diverse stadia van de 
beleidscycli: de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de 
beleidsevaluatie.  

 


