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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. 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Rekenkamercommissie Hengelo. Een jaar waarin Covid-19 zijn intrede 
deed in Nederland en maatregelen vergde die de uitvoering van het rekenkamerwerk er niet makkelijker op 
maakte. Dit heeft geleid tot een langere doorlooptijd in de onderzoeken. Toch hebben we u het afgelopen jaar 
een paar onderzoeken kunnen aanbieden die inzicht gaven in het reilen en zeilen van de gemeente en samen 
met de rekenkamers van andere gemeenten ook zicht gaven op Twentse schaal.  
 
Het is verheugend dat de aanbevelingen, die we op de onderzoeksresultaten hebben gebaseerd, zijn 
overgenomen door de raad en ook door het college en dat deze door de regionaal werkende verbonden partijen 
worden uitgevoerd. 
 
Voor het dit jaar staan er weer een paar onderzoeken op de agenda om te worden aangeboden en die hopelijk 
bijdragen aan mogelijke verbeteringen in de uitvoering van gemeentelijke taken. Ook een aantal in 
samenwerking met de rekenkamers van andere Twentse gemeenten: 
Een onderzoek naar de uitvoering van burgerinitiatieven in Hengelo omstreeks juni, een regionaal onderzoek 
naar de jeugdzorg in mei, een regionale QuickScan naar de jaarlijkse financiële documenten van de 
gemeenschappelijke regelingen en een onderzoek naar de uitgaven in een nader met u te bepalen taakveld in 
het vierde kwartaal. 
 
Het komende jaar willen wij ook met u in overleg gaan over de wetswijziging die de minister van Binnenlandse 
zaken heeft aangekondigd ten aanzien van gemeentelijke rekenkamers. Wat betekent dat voor de gemeente, 
voor de verhouding en verbondenheid tussen rekenkamer en raad en welke mogelijkheden zijn er voor de 
gemeente om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. 
 
Louis Rings - Voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo 
 

Onderzoek in 2020 
 
Doorwerkingsonderzoek ‘Met beleid garant staan’. 
Het betreft een onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van een art. 213a gemeentewet onderzoek 
uit 2014. Dit betrof een beleidsevaluatie van het Hengelose beleid voor het verstrekken van leningen en 
garanties voor maatschappelijke doelen. De commissie constateert dat de in het 213a-onderzoek opgenomen 
aanbevelingen door het college zijn uitgevoerd. De uitvoering bestaat onder meer uit actualisering van het 
Treasurybesluit en de daarmee verbonden beleidsregels. Wel beveelt de commissie aan dat het college de raad 
te allen tijde conform wettelijk vereiste dient te informeren over de resultaten van 213a-onderzoeken en dat 
het college in raadsstukken adequaat inzicht geeft in de afwegingen die zij maakt/heeft gemaakt voor het 
(voornemen tot het) bij uitzondering toch verstrekken van een lening of garantie. De gemeenteraad heeft dit 
onderzoek op 7 oktober 2020 behandeld waarbij is besloten de door de Rekenkamercommissie gedane 
aanbeveling over te nemen.  
 
QuickScan Verbonden Partijen 2020 
Voor het vierde 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 besturen van de gemeenschappelijke regelingen bieden deze 
stukken jaarlijks aan de deelnemende gemeenteraden aan, waarop de gemeenteraad de mogelijkheid heeft tot 
het afgeven van wensen en bedenkingen. 
  
Onderzoeksverzoeken 
 
Het afgelopen jaar heeft de commissie twee verzoeken tot onderzoek ontvangen vanuit inwoners.  
- Inzet en bevoegdheden Buitengewoon Opsporingsambtenaren, toegespitst op Hengelo  

De commissie heeft geoordeeld dat het een interessant onderwerp is, maar dat het onderwerp mede 
onderwerp is van een landelijke discussie op dat moment. De commissie heeft het onderwerp daarom op 
de groslijst voor toekomstig onderzoek geplaatst. 

- Totstandkoming en inrichting van het Afvalbeleid in Hengelo 
Het betreft een derde verzoek op dit gebied. De commissie heeft besloten geen onderzoek naar dit 
onderwerp uit te voeren. Enerzijds gelet op de beperkte mogelijkheden van lokaal onderzoek in een 
onderwerp met bovenlokale kenmerken en het noodzakelijk moeten aanbrengen van focus. Anderzijds 
kende de commissie geen onderzoekscapaciteit voor een dergelijk onderzoek. 
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2021 
 
Burgerinitiatieven 
Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie een 
inzicht bieden in generieke voorwaarden voor het succes 
bij de omgang met burgerinitiatieven, een inzicht 
verkrijgen in de wijze waarop de gemeente Hengelo 
invulling geeft aan de omgang met burgerinitiatieven en 
wil de commissie praktische handvatten aanreiken voor 
(het verbeteren van) de wijze waarop de gemeente 
Hengelo met burgerinitiatieven kan omgaan. Oplevering 
van dit onderzoek is voorzien in het tweede kwartaal van 
2021 
 
QuickScan naar een begrotingspost of taakveld 
In het derde kwartaal wil de commissie een kort 
onderzoek uitvoeren naar een specifieke begrotingspost 
of taakveld. Waar worden de middelen aan besteed? Is dit 
wel conform het doel? Qua taakvelden kan gedacht 
worden aan Onderwijs, Volksgezondheid of Economie. De 
commissie gaat hierover met de gemeenteraad in overleg. 
 

Shortlist 
 
Inrichting bezwaarschriftenprocedure 
Dit onderzoek vindt plaats in de vorm van een 
QuickScan en moet gaan over de inrichting van 
de bezwaarschriftenprocedure in relatie tot de 
kwaliteit en effectiviteit ervan. Het onderzoek 
gaat starten wanneer het college de nieuwe 
verordening en pilot uitwerkt.  
 
Overige onderzoeksonderwerpen op de shortlist:  

- Grip op grote projecten 
Een onderzoek naar de vraag in 
hoeverre de gemeenteraad grip heeft op 
grootschalige projecten. 

- Inkoopbeleid 
 

 

Regionale samenwerking 
 
De commissie zet de regionale samenwerking in 2021 voort en zet wederom in op een uitbreiding van het 
aantal deelnemende rekenkamer(commissies). Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de regionale 
uitvoering van de Jeugdhulp. Het onderzoek richt zich op de vraag: Wat zijn de tekorten op de jeugdhulp in 
de verschillende gemeenten en hoe en in welke mate houden deze verband met de wijze van organiseren? 
Het secretariaat van de uitvoering van dit regionale onderzoek ligt bij de rekenkamer(commissie) van 
Hengelo. De verwachte oplevering is in het tweede kwartaal van 2021. 
 
In 2021 wordt regionaal wederom een QuickScan uitgevoerd naar de jaarstukken van Gemeenschappelijke 
Regelingen. Dit onderzoek gaat lopen in de maanden april/mei.  
 
De Twentse Rekenkamer(commissie)s verwachten eind 2021 met een nieuw regionaal onderzoek te starten.  
 

Financiën 
 
Het budget van de commissie bedroeg in het jaar 2020 € 63.860,-. De commissie heeft voor € 63.345,- aan 
kosten gemaakt. Hiermee is de commissie binnen het beschikbare budget gebleven.  
Het budget voor de werkzaamheden van de commissie voor het jaar 2021 is in lijn met dat van het jaar 
2020. 
 
 

Samenstelling Rekenkamercommissie 
 
Externe leden incl. rooster van aftreden 
Louis Rings, voorzitter   30-01-22, mogelijk herbenoembaar 
Diet Schartman             02-10-24 
Anne-Linde Oldenhof     09-07-25, mogelijk herbenoembaar 
 
Interne leden 
Jacqueline Freriksen  
Sander Janssen  
Frank Peters 

 
 
Mirjan Oude Vrielink, onderzoekster  
Coen Hartendorp, secretaris 
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