’s‐Hertogenbosch, 16 maart 2020.

Aan:
Betreft:

de leden van de gemeenteraad van ’s‐Hertogenbosch
aanbieding jaarverslag 2019 en reflectie op een bewogen periode

Geachte raadsleden,

Als Rekenkamercommissie bieden wij u bij deze ons jaarverslag 2019 aan. Tevens reflecteren wij in
deze aanbiedingsbrief op een bewogen periode. Daarbij geven wij aan op welke wijze wij de
komende periode onze werkzaamheden met hernieuwde energie zullen oppakken.
De secretariaatsfunctie
Door onder andere natuurlijk verloop en tijdelijke externe invulling hebben wij in 2018 en 2019 te
maken gehad met een wisselende invulling van de secretariaatsfunctie. In overleg met de griffie is
inmiddels een nieuwe werving‐ en selectieprocedure gevoerd en als Rekenkamercommissie zijn wij
verheugd dat per 16 maart een in ieders ogen gekwalificeerde nieuwe secretaris in (tijdelijke) dienst
bij de griffie is getreden.
Onverwacht vertrek van de voorzitter
Onlangs hebben wij kennis genomen van het feit dat mevrouw Dr. P. (Petra) Habets niet langer
beschikbaar is voor de functie van voorzitter van de Rekenkamercommissie. In de raadsvergadering
van 3 maart j.l. hebt u als raad ontheven van haar functie vanaf 16 maart 2020. Vanaf dit moment
treedt ondergetekende, als langstzittend lid, op als waarnemend voorzitter. Dit is conform de
verordening op de Rekenkamercommissie van de gemeente ’s‐Hertogenbosch 2015. Met het
Presidium is afgesproken dat wij de evaluatie van de Rekenkamerfunctie afwachten voordat wij in
overleg treden om de functie van voorzitter door u als gemeenteraad permanent te laten invullen.
Wisseling van leden
Door enerzijds het verplichte rooster van aftreden en anderzijds persoonlijke omstandigheden en in
één geval het voorkomen van de schijn van mogelijke onverenigbaarheid van belangen, staan de
jaren 2018, 2019 en 2020 in het teken van vertrek en werving van leden. Werving van geschikte
externe kandidaten is niet gemakkelijk gebleken, zelfs niet na inschakeling van een extern selectie
bureau.
Om ons werk op optimale sterkte te kunnen doen, gaan wij op korte termijn een nieuwe
wervingsprocedure starten om een nieuw extern lid te werven voor de vacature die recent is
ontstaan, echter niet zijnde de functie van voorzitter.
Onderzoeksplanning en productie
De ledenwisseling heeft – net als de secretariswissels – druk gelegd op onze onderzoeksproductie. In
2019 hebben wij daardoor maar één (1) onderzoek gepubliceerd, daar waar wij er normaal twee (2)
per jaar aan u als raad voorleggen.

Ondanks de hier vermelde ontwikkelingen, is het volgens onze onderzoeksplanning toch mogelijk om
twee grotere activiteiten/onderzoeken af te wikkelen in 2020, naast de afronding van het nog in
uitvoering zijnde privacy onderzoek. Nog voor de zomer kunt u de resultaten van ons privacy
onderzoek tegemoet zien. Ook het vervolg op ons onderzoek burgerinitiatieven (met een
nadrukkelijkere participatie‐invalshoek), zal in 2020 worden afgerond. Zoals in de presentatie op 16
januari weergegeven, zetten wij in 2020 tenslotte ook nog een ander onderzoek (naar de regionale
jeugdzorg en de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraden) in gang. Dit laatste geschiedt mede
op grond van uw opmerkingen tijdens onze recente presentatie van de onderzoeksplanning.
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de ontwikkelingen rondom de
Rekenkamercommissie en over de wijze waarop wij voornemens zijn daarmee om te gaan om onze
activiteiten in 2020 te realiseren.
Mocht één van u nog vragen hebben over het bovenstaande, neem dan gerust contact met mij op.
Hoogachtend, mede namens de overige leden van de Rekenkamercommissie,

Dr. E.A.M.J. (Eric) Verkaar, waarnemend voorzitter
Rekenkamercommissie ‘s‐Hertogenbosch

