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Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Rekenkamercommissie Hengelo. Een jaar waarin wij opnieuw hebben
onderzocht hoe de gemeente Hengelo presteert op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid in de uitvoering van het beleid.
De rekenkamercommissie is tevreden met de oplevering van drie onderzoeken en de uitvoering van een vierde
onderzoek. De rekenkamercommissie stelt wel vast dat in 2021 corona invloed had op de doorlooptijd van
onderzoek. Bovendien konden interviews vaak niet ‘face to face’ worden gehouden, hetgeen soms ook als lastig
werd ervaren.
Eigen lokaal onderzoek betrof de stand van zaken rondom Burgerinitiatieven. Onze belangrijkste aanbevelingen
zijn na overname door de raad inmiddels door college opgepakt om door middel van werksessies te komen tot
een visie op participatie. Een tweede eigen onderzoek is eveneens in 2021 vrijwel afgerond en is in februari
2022 aan de raad aangeboden.
In de Twentse samenwerking werd het rapport over de jeugdhulp afgerond. Hierin staan aanbevelingen voor de
Twentse gemeenten (en dus ook voor Hengelo) en specifiek voor de Hengelose situatie.
Inmiddels zijn we met de andere rekenkamercommissies op zoek naar een nieuw onderzoeksonderwerp waar
de gemeenteraden mee geholpen worden zicht te krijgen op Twentse samenwerkingsverbanden.
In 2022 zal de rekenkamercommissie als gevolg van een wetswijziging worden omgezet naar een rekenkamer.
Hierover is een eerste verkennend gesprek gevoerd met de raad. Een van de aspecten bij de omzetting, naast
formele aspecten zoals een nieuwe verordening, is de binding met de nieuwe raad. Dit zal op een andere wijze
moeten worden geïntensiveerd dan thans met interne leden.
Hier past dan ook een woord van dank aan onze interne leden van deze raadsperiode, maar ook aan die van
voorgaande raadsperiodes, voor hun inzet in de rekenkamercommissie.
Louis Rings - Voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo

Onderzoek in 2021
Onderzoek Burgerinitiatieven
Het betreft een onderzoek dat kijkt naar de verschillende burgerinitiatieven in Hengelo en de wijze van
ondersteuning. De commissie constateert dat de gemeente op alle niveaus het belang van de burgerinitiatieven
erkent. Zowel bestuurlijk, ambtelijk en politiek wordt er aandacht aan burgerinitiatieven gegeven. Er is daarbij
geen sprake van een visie op (de omgang met) burgerinitiatieven. De commissie beveelt aan dat het van het
grootste belang is dat de gemeente burgerinitiatieven individueel en dus verschillend blijft behandelen. Een
vastomlijnd kader kan er toe bijdragen dat gemeentelijke steun aan informele burgerinitiatieven niet (deels)
uitblijft als ze (volledig) in het kader passen. De gemeenteraad heeft dit onderzoek op 29 september 2021
behandeld waarbij is besloten de door de Rekenkamercommissie gedane aanbeveling over te nemen.
Regionaal onderzoek Jeugdhulp
De samenwerkende Twentse rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek verricht naar de organisatie van de
jeugdzorg in Twente en de grip die Twentse gemeenten hebben op de financiën. De Rekenkamercommissie
Hengelo heeft opgetreden als coördinator van dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door
onderzoeksbureau B&A B.V..
De rekenkamer(commissie)s adviseren de Twentse gemeenten om meer van elkaar te leren en onderling uit te
wisselen. Er wordt veel samengewerkt, maar gemeenten bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling
en maken op onderdelen andere keuzes met wisselende resultaten. De rekenkamers concluderen bijvoorbeeld
dat in slechts twee gemeenten (Enschede en Hengelo) een uitgewerkte preventiestrategie rondom kansrijk,
gezond en veilig opgroeien is. Op 29 september 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de conclusies en
aanbevelingen van het onderzoek over te nemen.
QuickScan Verbonden Partijen 2021
Voor het vijfde jaar is een QuickScan Gemeenschappelijke Regelingen uitgevoerd door een samenwerking van
een aantal Twentse Rekenkamercommissies. De QuickScan voorziet de gemeenteraden van een jaarlijkse
onafhankelijke, kritische blik op de jaarrekeningen en voorlopige begrotingen van de gemeenschappelijke
regelingen waarin gemeenten participeren.
De rekenkamercommissie wil iedereen; burgers, organisaties, de ambtelijk medewerkers en het college
bedanken voor hun bereidwillige medewerking aan onze onderzoeken.
www.Hengelo.nl / rekenkamer
Wilt u contact opnemen met de Rekenkamercommissie? Heeft u een vraag over een uitgevoerd onderzoek?
Of wilt u een suggestie voor onderzoek doen?
Dan kunt u een e-mail sturen naar de secretaris, via raadsgriffie@hengelo.nl. U kunt ook bellen naar 14-074.
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Verzoeken tot onderzoek

Het afgelopen jaar heeft de commissie geen verzoeken tot onderzoek ontvangen vanuit inwoners of de
gemeenteraad.

2022

Shortlist (mogelijke onderwerpen)

Onderzoek Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Dit onderzoek is opgeleverd in februari 2022. Het betreft
een kortlopend onderzoek naar uitgaven op het taakveld
Onderwijsbeleid en leerlingzaken. De raad stelt met de
begroting een bepaald budget voor het taakveld vast. De
commissie laat zien waaraan het budget in 2020 is besteed
en in hoeverre dat doeltreffend en doelmatig is gebeurd.

Afhandeling zienswijzen
Hoe gaat de gemeente om met de afhandeling
van ingekomen zienswijzen? Op welke
beleidsterreinen en onderwerpen speelt dit, hoe
vindt de verwerking plaats, hoe transparant zijn
de afwegingen voor de indieners en wat ziet de
gemeenteraad hier van?

Onderzoek naar datagedreven werken (onderdeel
informatievisie- en strategie)
Een nog op te starten onderzoek naar de wijze waarop de
gemeente Hengelo datagedreven werkt op basis van de
door haar geformuleerde informatievisie en strategie.
Welke kansen en (ethische) uitdagingen liggen er voor de
toekomst? Daarbij kijken we ook naar de positie en rol van
de gemeenteraad.

Communicatie
Op welke wijze communiceert de gemeente
actief en passief, maar ook reactief naar
inwoners/organisaties.

Regionale samenwerking
De commissie zet de regionale samenwerking in 2022 voort en zet wederom in op een uitbreiding van het
aantal deelnemende rekenkamer(commissies). Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2022 een
nieuw regionaal onderzoek gestart. Momenteel verkennen de rekenkamer(commissie)s de mogelijkheden voor
een nieuw onderzoeksonderwerp.
In 2022 wordt regionaal ook wederom een QuickScan uitgevoerd naar de jaarstukken van
Gemeenschappelijke Regelingen. Dit onderzoek gaat lopen in de maanden april/mei. Daarbij bekijken de
rekenkamer(commissie)s ook hoe ze de nieuwe gemeenteraden nog beter in positie kunnen brengen.

Financiën
Het budget van de commissie bedroeg in het jaar 2021 € 63.691,-. De commissie heeft voor € 54.372,- aan
kosten gemaakt. Door een regionale verrekening van het onderzoek Jeugdhulp (gestart in 2020) en het nog
niet starten van een nieuwe regionaal onderzoek in 2021 sluit de commissie af met een restant van € 14.543,Het budget voor de werkzaamheden van de commissie voor het jaar 2022 is in lijn met dat van het jaar 2021.

Samenstelling Rekenkamercommissie
Externe leden incl. rooster van aftreden
Louis Rings, voorzitter 12-01-28
Diet Schartman
02-10-24
Anne-Linde Oldenhof
09-07-25, mogelijk herbenoembaar
Interne leden (t/m 16-03-2022)
Jacqueline Freriksen
Sander Janssen
Frank Peters

Mirjan Oude Vrielink, onderzoekster
Coen Hartendorp, secretaris
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