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Geachte leden van de gemeenteraad,
Met genoegen bieden wij u het onderzoeksrapport ‘Met focus vooruit! Vervolgonderzoek regionaal
economisch beleid ‘s-Hertogenbosch’ aan.
In 2013 onderzocht de Rekenkamercommissie het regionaal economische beleid van ’sHertogenbosch. Het ging daarbij om de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en
werkgelegenheid te bevorderen en de regionale samenwerking die daarvoor nodig is. Dit leidde tot
het onderzoeksrapport ’Werk aan de Winkel – (regionaal) economisch beleid gemeente ’sHertogenbosch’.
De Rekenkamercommissie heeft, drie jaar na dato, onderzocht hoe het regionaal economisch beleid
van ’s-Hertogenbosch zich sindsdien heeft ontwikkeld. Een van de vragen daarbij is in welke mate de
raadsbesluiten over de conclusies en aanbevelingen uit ‘Werk aan de winkel’ zijn gerealiseerd.
Verder wil de Rekenkamercommissie onderzoeken hoe het regionaal-economisch beleid van de
gemeente ’s-Hertogenbosch zich sinds 2013 heeft ontwikkeld.
De belangrijkste conclusie is dat de positie van ‘s-Hertogenbosch is verbeterd, maar dat het
economisch potentieel van de gemeente nog steeds onvoldoende wordt benut. De samenhang
tussen de economische speerpunten van de stad is niet sterk. En de verbinding tussen het stedelijke
en regionale economische beleid vraagt om meer richting, focus en regie. De conclusies en
aanbevelingen treft u aan op de pagina’s 2 t/m 4.
U ontvangt binnenkort ook een raadsvoorstel over dit rapport, zodat het in uw raad kan worden
besproken en vastgesteld. De rekenkamercommissie is graag bereid om een nadere toelichting te
geven op conclusies en aanbevelingen.
Wij wensen u veel succes toe bij de bespreking van het rapport.

Met vriendelijke groet,
Namens de rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch,

Dr. ir. G.B.C. Backus, voorzitter
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