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‘Meer werk maken van stimuleren Bossche economie’  

Rekenkamercommissie onderzocht economisch beleid van de gemeente 

 

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de economie van de gemeente  

’s-Hertogenbosch, de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en 

werkgelegenheid te bevorderen en de regionale samenwerking die daarvoor nodig is. 

De Rekenkamercommissie concludeert dat de banenontwikkeling in ‘s-Hertogenbosch 

achterblijft bij die van de andere Brabantse steden. De huidige maatregelen van ’s-

Hertogenbosch volstaan niet om het tij te keren. Een andere aanpak is nodig. De commissie 

heeft het onderzoeksrapport aangeboden aan de gemeenteraad.  

 

Bevindingen  

De commissie heeft onderzocht wat het unieke karakter van de economie van ’s-

Hertogenbosch is. En hoe de gemeente de economie en de werkgelegenheid maximaal kan 

bevorderen. Voor het onderzoek gaven deskundigen advies en zijn belangrijke spelers uit de 

Bossche economie geïnterviewd. 

 

De Rekenkamercommissie constateert dat de gemeente ´s-Hertogenbosch bij de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid de afgelopen jaren gaandeweg terrein heeft moeten 

prijsgeven. De economische structuur van 's-Hertogenbosch is relatief gunstig. Maar dat is 

onvoldoende gebleken om in de pas te lopen met de groei van het aantal banen. Een keuze 

voor agro en food als de belangrijkste economische pijler van de omliggende regio is niet 

genoeg. Daarmee kan ’s-Hertogenbosch de relatieve achteruitgang in werkgelegenheid niet 

keren.  

De huidige initiatieven tot samenwerking met de omliggende regio en andere 

samenwerkingsverbanden leiden tot een onvoldoende resultaat.  

 

De commissie concludeert dat de gemeente ’s-Hertogenbosch sterke punten heeft. Maar er 

is niet één duidelijk sterk punt dat bij het stimuleren van de economie benut kan worden.  

‘s-Hertogenbosch is een goede woonstad met veel culturele voorzieningen. De 

Rekenkamercommissie vindt het dringend nodig om ‘s-Hertogenbosch meer 

onderscheidend te laten zijn voor werkgevers. De commissie vindt ook dat de gemeenteraad 

de ontwikkeling van de economie niet goed kan volgen en controleren. En daarmee 

eventueel ook niet goed kan besluiten over (nieuw) beleid. 

 

De aanbevelingen 

De Rekenkamercommissie heeft aanbevelingen opgesteld voor de gemeenteraad. De 

gemeenteraad zou het college moeten verzoeken vóór de verkiezingen een visie op te 

stellen over het economische beleid en de samenwerking met de regio. Deze visie moet met 
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de nieuwe gemeenteraad worden besproken als uitgangspunt voor de toekomstige regionaal 

economische ontwikkeling.  

 

Het college moet nieuw beleid opstellen, dat bijdraagt aan het versterken van de 

werkgelegenheid in ’s-Hertogenbosch. Ook zou het college voor de raad jaarlijks inzichtelijk 

moeten maken welke initiatieven en contacten met bedrijven in de regio wel en niet 

vruchtbaar zijn geweest. En aangeven welke resultaten die initiatieven en contacten hebben 

opgeleverd. De raad moet het college verzoeken om zich meer te richten op nieuwe 

netwerken van jonge ondernemers. Zij kunnen immers ’de spelers van morgen’ worden. Het 

college moet de raad frequent inzicht geven in de inhoudelijke doorwerking van het 

economisch beleid in relatie tot werkgelegenheid. Daarmee kan de raad dit beleid zo nodig 

(bij) sturen. 

 

Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 

De raad heeft de Rekenkamercommissie ingesteld en deze is onafhankelijk van het 

gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie werkt met 

onderzoek mee 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 hoe de 

politieke sturing van de raad kan verbeteren. De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 

bestaat uit zeven leden. Dit zijn vijf externen (onder wie de voorzitter) en twee raadsleden. 

 

Meer informatie: 

U kunt het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie downloaden op: http://www.s-

hertogenbosch.nl/rekenkamercommissie 
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