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0. Voorwoord en samenvatting 

 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering van onze taken in 2020 

met een korte uiteenzetting van de verrichte werkzaamheden en de procesgang. 

 

Begin 2020 zijn twee lopende onderzoeken uit 2019 afgerond, namelijk het onderzoek 

Budgetsubsidies Bernheze en het doorwerkingsonderzoek. Beide onderzoeken hebben wij 

nog voor de Coronacrisis bij het college toegelicht. Bij de behandeling in betreffende digitale 

raadscommissies zijn wij aangesloten voor het beantwoorden van de vragen. 

De aanbevelingen uit de eindrapportages zijn na behandeling in commissies en raad 

unaniem door de raad overgenomen. 

Het onderzoek uit 2019 naar het Vrijkomend Agrarisch Beleid is in 2020 doorgegaan en 

bevindt zich nu in de afrondende fase. 

 

In 2020 zijn wij een nieuw onderzoek gestart naar het participatiebeleid in Bernheze. De 

interviews met ambtenaren en extern betrokkenen zijn onlangs afgerond en naar 

verwachting wordt dit onderzoek in het 2e kwartaal aangeboden aan de raad. 

Daarnaast hebben wij meegedaan aan een DoeMee-onderzoek van Necker van Naem. Voor 

een DoeMee-onderzoek kunnen meerdere gemeenten zich aanmelden. Dit onderzoek richt 

zich op de toezicht en handhaving openbare orde en veiligheid. Een concept rapport is 

inmiddels opgesteld en ambtelijk becommentarieerd. Het wachten is op een overkoepelend 

rapport van Necker van Naem. Het onderzoek is dus nagenoeg afgerond. 

Ook met het zogenaamde Duisenberg-werkgroepje van vier raadsleden hebben wij in 2020 

zaken rondom de P&C cyclus besproken. 

 

Het afgelopen jaar hebben wij ondanks de beperkingen door de Coronamaatregelen, op een 

prettige en constructieve manier samengewerkt met de raadsleden, het college en de 

gemeentelijke organisatie van Bernheze. Wij willen hiervoor onze dank uitspreken. 

 

We vertrouwen erop de raad ook in het komende jaar weer adequaat bij te kunnen staan in 

zijn kaderstellende en controlerende rol. 

 

Heesch, 8 februari 2020 

Namens de rekenkamercommissie Bernheze, 

 

Ir. C. Langerwerf, voorzitter 
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1. Inleiding 

Op grond van artikel 9 van het Reglement van Orde van de Rekenkamercommissie Bernheze 

stelt de rekenkamercommissie jaarlijks een jaarverslag op. In het jaarverslag legt zij 

verantwoording af over haar werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar. 

 

1.1. Doelstelling van de rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Haar doel is 

de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Daartoe 

voert zij onderzoek uit op het gebied van: 

 

• Doeltreffendheid: 

een onderzoek op doeltreffendheid moet uitwijzen of de gewenste resultaten 

daadwerkelijk zijn bereikt of kunnen worden bereikt; 

• Doelmatigheid: 

onderzocht wordt of de beoogde resultaten worden bereikt met zo weinig mogelijk 

middelen (personeel, geld); 

• Rechtmatigheid: 

hierin staat de vraag centraal of het handelen van de gemeente in overeenstemming 

is  met de gemeentelijke begroting en geldende wetten, verordeningen en regels. 

 

Bij de uitvoering van haar onderzoeken kijkt de rekenkamercommissie terug, met als 

nadrukkelijk doel daarvan te leren voor de toekomst. Afhankelijk van het onderwerp wordt 

ook vooruit gekeken naar ontwikkelingen in met name de regelgeving, welke van invloed 

kunnen zijn op het gemeentelijk beleid. 

 

De wijze waarop de rekenkamercommissie haar onderzoeken uitvoert is vastgelegd in het 

onderzoeksprotocol.  

 

1.2. Samenstelling 

De rekenkamercommissie bestond tot 1 juli 2020 uit drie externe leden, de heer  

Ir. C. Langerwerf (voorzitter), de heer drs. G. Van Vugt en de heer ir. N. op de Laak.  

 

De heer Van Vugt heeft per 1 juli 2020 zijn ontslag aangeboden aan de raad. 

Met het presidium is afgesproken dat de ontstane vacature voor een periode van 1,5 à 2 jaar 

niet wordt ingevuld. Daarna wordt op basis van de opgedane ervaringen opnieuw een 

besluit genomen over de invulling van de vacature. De achterliggende gedachte is dat een 

rekenkamercommissie die zelf de onderzoeken uitvoert efficiënter kan werken en de taken 

beter kan verdelen bij een omvang van twee leden. Zonodig wordt een beperkt deel van het 

budget gebruikt om eventueel ontbrekende expertise in te kopen. 

 

De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door de ambtelijk secretaris, mevrouw J. Braam. 

Zij is werkzaam bij de griffie van de gemeente Bernheze. 
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2. Uitvoering werkzaamheden 2020 

2.1. Onderzoeken 2020 

2.1.1. Onderzoek Budgetsubsidies Bernheze 

Eind 2019 is het onderzoek naar de budgetsubsidies in Bernheze afgerond. In het onderzoek 

is gekeken naar de doelmatigheid en effectiviteit van het subsidiebeleid.  Ook is onderzocht 

in welke mate de gestelde doelen zijn gehaald, welk maatschappelijk effect hiermee is 

bereikt en welke rol de gemeenteraad hierin heeft gespeeld. Begin 2020 is het rapport voor 

ambtelijk wederhoor en een bestuurlijke reactie voorgelegd. De behandeling van het 

rapport werd beoogd voor de commissievergadering Maatschappelijke Zaken in maart. In 

verband met de Coronamaatregelen is uiteindelijk het rapport pas in juni in de commissie 

behandeld.  Alle aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen door de raad. Een 

amendement waarmee onder andere de (verlopen) opdrachttermijnen aan het college zijn 

aangescherpt werd ook unaniem aangenomen. Met het aannemen van het amendement 

werd ook opdracht gegeven voor het organiseren van een werkbijeenkomst. Op 9 november 

2020 vond een werkbijeenkomst plaats, waarin de discussie werd toegespitst op de 

budgetsubsidies voor de Muzelinck en de bibliotheek. In april dit jaar gaat een tweede 

werkbijeenkomst plaatsvinden waarbij ook de Muzelinck en de bibliotheek uitgenodigd 

worden. 

 

2.1.2. Onderzoek De doorwerking rekenkameronderzoeken uit de periode 2014-2018 

Dit lopende onderzoek uit 2019 is in februari 2020 afgerond. Met het onderzoek werd in 

beeld gebracht of de door de raad overgenomen aanbevelingen door het college en de 

ambtelijke organisatie zijn opgepakt en waar dat toe geleid heeft. Het onderzoek heeft ook 

duidelijk gemaakt of de uitwerking van het college in onze ogen heeft beantwoord aan de 

letter en de geest van de aanbevelingen. Eind februari is het rapport voor ambtelijk 

wederhoor en een bestuurlijke reactie voorgelegd. In verband met de Coronamaatregelen is 

ook de behandeling van dit rapport doorgeschoven naar juni voor behandeling in de raad. 

De raad heeft unaniem alle aanbevelingen overgenomen en het college opdracht gegeven 

deze uit te voeren. 

 

2.1.3. Onderzoek Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) 

In 2019 zijn wij gestart met een gericht onderzoek naar de effectiviteit van (het uitvoeren) 

het huidige VAB beleid van december 2017. De juridisch bindende vertaling van dat beleid is 

vastgelegd (voor zover dat binnen de huidige Wro kan) in het Paraplu-bestemmingsplan VAB 

van begin 2019. Daarna is in 2020 nog een herstelbesluit genomen aangezien niet alle door 

de raad vastgestelde beleidsregels in het Paraplubestemmingsplan waren opgenomen. 

Diverse factoren hebben gezorgd dat het onderzoek niet in 2020 is afgerond. Een factor is de 

stikstofproblematiek (Uitspraak Raad van State inzake de PAS) in combinatie met een 

aangekondigde regeling van het kabinet om varkenshouders uit te kopen. Dit heeft geleid 

tot een gerichte aanpassing van de onderzoeksvraagstelling. Ook de Coronacrisis heeft een 

vertragende werking op het onderzoek gehad. Medio 2020 hebben wij een tussenstand van 

het lopende feitenonderzoek opgemaakt en het onderzoek opnieuw opgepakt. In het vierde 

kwartaal is het externe bureau PouderoyenTonnaer betrokken in verband met de 

noodzakelijke deskundigheid bij de complexe materie. Inmiddels hebben interviews 



Jaarverslag 2020 Rekenkamercommissie Bernheze                6 

plaatsgevonden met betrokken ambtenaren, de portefeuillehouder en bestuursleden van de 

ZLTO en een vertegenwoordiger van de provincie. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het rapport. De verwachting is dat in het 

eerste kwartaal van 2021 het rapport voor het ambtelijk wederhoor en daarna een 

bestuurlijke reactie wordt aangeboden. 

 

2.1.4. Onderzoek Burgerparticipatie in Bernheze 

Meerdere fracties hebben in overleg met de rekenkamercommissie (2019) aangegeven 

belangstelling te hebben in een onderzoek naar de burgerparticipatie in Bernheze. Dat heeft 

geleid tot de start van het onderzoek waarbij we antwoorden willen krijgen op vragen zoals 

heeft Bernheze een helder participatiebeleid, wordt dit consistent toegepast en leidt 

toepassing van dit beleid tot betere beleidsvoorbereiding, betere uitvoeringsprestaties en 

een groter draagvlak voor het handelen van de gemeente. Om dit te kunnen toetsen zijn wij  

in juni 2020 gestart met het inventariseren van casussen (dossiers) die in het onderzoek 

betrokken kunnen worden. Aan het college is gevraagd casussen te benoemen waarin 

burgerparticipatie een grote rol heeft gespeelt. Deze casussen zijn voorgelegd aan de 

ambtelijke organisatie en aan de hand van inventarisatie formulieren zijn in grote lijnen de 

doorlopen participatie processen geschetst.  

In oktober is een start gemaakt met het nader analyseren van enkele geselecteerde  

casussen en zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren, externe organisaties en betrokken 

portefeuillehouders. De afronding van dit onderzoek is gepland in het eerste kwartaal van 

2021. 

 

2.1.5. Onderzoek Toezicht en Handhaving – openbare orde en veiligheid 

In 2020 hebben wij deelgenomen aan een zogenaamd ‘Doe Mee onderzoek’ van het 

onderzoeksbureau Necker van Naem. Het bureau stelt een onderzoeksopzet op en 

doorloopt vervolgens per gemeente een apart onderzoeksproces. Doordat het onderzoek in 

meerdere gemeenten tegelijkertijd wordt uitgevoerd, kunnen vergelijkingen en lessen 

getrokken worden voor de afzonderlijke gemeenten. Dit Doe Mee-onderzoek is een 

onderzoek naar Toezicht en Handhaving en dan specifiek over openbare orde en veiligheid. 

Het onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving 

met specifieke aandacht voor de rol van de raad ten aanzien van de ontwikkelingen in dit 

domein. Voor de zomer heeft Necker van Naem de documenten geanalyseerd. Tussentijds 

zijn er interviews gehouden met de burgemeester, beleidsambtenaren, de boa’s en politie. 

In december heeft ambtelijke wederhoor plaatsgevonden. Momenteel is het wachten op het 

overkoepelend rapport van Necker van Naem. Daarna zullen wij het aanbieden aan het 

college en vragen om een bestuurlijke reactie. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het 

eerste kwartaal 2021 afgerond. 

 

2.1.6. Onderzoek DNI 

De rekenkamercommissie heeft naar aanleiding van de besluitvorming rondom de DNI een 

onderzoek in te stellen. In 2020 zijn de verschillende relevante documenten verzameld voor 

een eerste verkenning. Het onderzoek zelf wordt in 2021 uitgevoerd. 
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2.2. Overige werkzaamheden 

2.2.1. Duisenbergwerkgroep 

Om de controlerende rol van de raad te versterken zijn wij in 2019 met vier raadsleden een 

werkgroep gestart, om aan de hand van de Duisenbergmethode kritisch te kijken en mee te 

denken over de verbetering van de P&C cyclus. Het werkgroepje ziet zichzelf als een 

informeel samenwerkingsverband dat vanuit het perspectief van raadsleden meer energie 

wil steken in de kwaliteit van de P&C documenten. Nu het Duisenberg-groepje ‘draait’ komt 

aan onze specifieke betrokkenheid een einde gelet op de onafhankelijke positie in wij als 

rekenkamercommissie innemen. 

 

2.2.2. Rekenkamerbrief Jeugdhulp 

Naar aanleiding van een uitnodiging van de rekenkamer van de gemeente  ’s Hertogenbosch 

om deel te nemen in een gezamenlijk rekenkameronderzoek naar de stand van zaken op het 

gebied van de jeugdzorg in Noordoost Brabant heeft de rekenkamercommissie de balans 

opgemaakt hoe de stand van zaken is binnen Bernheze. Daarvoor hebben wij ons verdiept in 

de meest recente  documenten rondom Jeugdhulp. Daarnaast hebben we ook nog kennis 

genomen van passages over de jeugdhulp in de tussenrapportages 2019 en de begroting 

2020 en last but not least van het rapport van het PON over de jeugdhulp in Noordoost 

Brabant. Naast de documentanalyse hebben we fractiewoordvoerders uitgenodigd voor een 

telefonisch interview. Op grond van het inzicht dat wij via de bovenstaande werkwijze 

verkregen hebben, hebben wij de conclusie getrokken dat onze deelname aan het 

voorgenomen rekenkameronderzoek nu niet veel toevoegt. Wel hebben wij via een 

rekenkamerbrief (12 mei 2020) in kennis gesteld van een aantal waarnemingen waarmee de 

raad zijn voordeel zou kunnen doen. 

 

2.2.3. Rekenkamerbrief Kadernota 2021-2024 en de verbetering P&C cyclus 

In het najaar van 2019 heeft het college van B&W zijn verbeterplan voor de P&C-cyclus 

gepresenteerd als reactie op eerdere adviezen van de rekenkamercommissie. De kadernota 

2021-2024 kan gezien worden als een eerste product van de nieuwe benadering. 

Wij hebben dan ook met veel interesse naar deze kadernota gekeken en onze bevindingen in 

een rekenkamerbrief (19 mei 2020) opgetekend zodat de gemeenteraad deze eventueel kon 

gebruiken bij de behandeling van de kadernota in de raad.  

In de brief zijn wij achtereenvolgens in op de gewenste verbeteringen (zoals opgenomen in 

de presentatie aan de raad van 20 januari 2020, het fenomeen ‘global goals’, de indeling van 

de kadernota in thema’s en de kadernota als voorbereiding op de begroting). 

De Rekenkamerbrief is ook naar het college en ambtelijke organisatie gestuurd zodat zij deze 

informatie indien gewenst kunnen gebruiken bij de verdere verbetering van het P&C-proces. 
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3. Financiële verantwoording 2020 

 

In 2020 bedroeg het budget voor onze werkzaamheden € 31.838. Omdat we er 2020 geen 

fysieke vergaderingen zijn geweest zijn er geen presentiegelden uitgekeerd. 

In de onderstaande tabel is het werkelijke gebruik van het beschikbare budget over 2020 

weergegeven. Wij komen uit op een overschrijding van ons budget omdat de inzet van 

externen eerder plaats vond en dus ook eerder afgerekend is. Wij stellen ons ten doel om 

deze overschrijding in 2021 met een onderschrijding te compenseren. 

 

Overzicht inkomsten en uitgaven rekenkamercommissie in 2020 

 Begroot Uitgaven  Resultaat 

Budget rekenkamercommissie 2020 € 31.838   

Presentiegelden (incl. reiskosten)         €   -    

Vergoeding onderzoekswerkzaamheden leden 

rekenkamercommissie 

DoeMee onderzoek T&H - Necker van Naem  

DoeMee onderzoek T&H - Necker van Naem deel 2 

Onderzoek VAB beleid - Pouderoyen-Tonnaer *  

 €  21.400 

 

€ 10.580     

€    4.232 

€    1.582 

 

Overige kosten: 

Contributie NVVR 

  

€        380 

 

Saldo uitgaven   €  33.942  

Saldo per 31 december    - € 2.104 
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