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‘Afvalstoffenheffing ’s-Hertogenbosch gemiddeld, ma ar positie 
afvalbedrijf onduidelijk’  

Rekenkamercommissie onderzocht afvalkosten in ’s-He rtogenbosch 

 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de afvalkosten van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Zij concludeert dat de afvaltarieven voor de burger ten opzichte van 
andere gemeenten gemiddeld zijn en dat de afvalstoffendienst goede prestaties levert. De 
Rekenkamercommissie onderzocht ook hoe de positie van het afvalstoffenbedrijf is ten 
opzichte van het gemeentebestuur en doet aanbevelingen om de aansturing door raad en 
college te kunnen verbeteren. Het eindrapport is aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
Het onderzoek 
De afvaltarieven in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn normaal. De Rekenkamercommissie 
verschaft met dit onderzoek inzicht voor de gemeenteraad in de afvalkosten en de budgetten 
van de afvalstoffendienst. De Rekenkamercommissie heeft ervaren dat de positie van het 
afvalstoffenbedrijf niet duidelijk is. Het is een afdeling van de gemeentelijke organisatie, 
maar het functioneert als ware het een zelfstandig bedrijf. Het gemeentebestuur kan slechts 
beperkt sturen en toezicht houden op de afvalstoffendienst. Het ontbreekt de gemeenteraad 
aan een volledig inzicht in de kostenontwikkeling. De financiële informatie over afval komt 
versnipperd bij de raad. Door het ontbreken van overzicht kan de raad voorstellen en 
besluiten over afvalkosten niet altijd goed doorgronden. 
 
De Rekenkamercommissie doet de aanbeveling om de informatievoorziening naar het 
gemeentebestuur te verbeteren. Ook moet er vanuit het gemeentebestuur een sluitend 
systeem van sturing en toezicht komen. De Rekenkamercommissie adviseert een discussie 
in de gemeenteraad voor te bereiden over hoe een dergelijk systeem van sturing en toezicht 
er moet komen uit te zien. 
 
Het rapport van de Rekenkamercommissie wordt naar verwachting in april 2009 in de 
raadscommissie en gemeenteraad besproken.  
 
Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad ingesteld en onafhankelijk van het 
gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie wil met 
onderzoek een bijdrage leveren aan een goed functionerende gemeente. Zij richt haar 
onderzoek vooral op de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De Bossche 
Rekenkamercommissie heeft speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook 
kijkt de commissie naar de mogelijkheden om de politieke sturing van de gemeenteraad te 
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verbeteren. De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch bestaat uit vijf externe leden 
(onder wie de voorzitter) en twee raadsleden 
 
Meer informatie: 
U kunt het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie downloaden van de website 
van de rekenkamercommissie: http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamercommissie 
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