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Etten-Leur, 9 maart 2020 

U stuurde ons toe een plan van aanpak voor de evaluatie van de Rekenkamer West-Brabant. De 

evaluatievragen die betrekking hebben op de gemeenteraad behandelden wij tijdens onze 

raadsvergadering van 17 februari 2020. Op basis van de gevoerde discussie luidt onze conclusie als 

volgt: 

 Er is herkenning op het belang van de Rekenkamer West-Brabant bij het bieden van 

onderzoeken die die raad helpen om de controlerende functie goed in te vullen;  De kwaliteit 

en de professionaliteit van de Rekenkamer zijn goed; 

 De Rekenkamer is apolitiek en onafhankelijkheid en dat is prima; 

 De presentaties door of namens de Rekenkamer mogen bondiger; 

 Goed contact onderhouden tussen Rekenkamer en gemeenteraad via het audit committee of 

via een voor het onderzoeksonderwerp logische werkgroep;  Werk als Rekenkamer efficiënter 

en let goed op de kosten; 

 Voer via het presidium een dialoog over alternatieven nadat meer duidelijk is over de 

aanpassing van de wetgeving betreffende rekenkamers; 

 Alle Rekenkamerrapporten en nota's naar aanleiding van rekenkamerrapporten worden op één 

plaats op iBabs geplaatst. Ook worden links naar Rekenkameronderzoeken opgenomen in 

kaderstellende nota's vanuit het college. 

Om u een goed beeld te geven van het verloop van onze discussie treft u bijgaand het gedeelte van 

het concept verslag van onze vergadering van 17 februari aan dat handelt over de evaluatie van de 

Rekenkamer West-Brabant. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Wim 

Voeten (tel. 076-5024434; email: wim.voeten@etten-leur.nt). 

Openingstijden stadskantoor: zonder en met afspraak van ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en op ma van 17.00-19.00 uur en 

uitsluitend op afspraak van ma t/m vrij van 12.00-17.00 uur. 

U Vindt ons ook op twitter (www.twitter.com/gem ettenleur), facebook (www.facebook.com/gemeente.ettenleur) en 

youtube (www.youtube.com/gemeenteettenleur). 
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Wij wensen u succes bij het opstellen van het evaluatieverslag. 

Met vriendelijke groet, 

De gemeenteraad van-Etten-Leur, 

M . de Vries 

Voorzitter 

 

MBA 

Raadsgriffier 
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UIT DE CONCEPT NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 17 FEBRUARI 2020 

De fractie van Ons Etten-Leur vraagt welke andere mogelijkheden er zijn om onafhankelijkheid 

onderzoek te laten verrichten? Ze vindt de Rekenkamer niet efficiënt en effectief. De onderwerpen 

van onderzoek zijn politiek relevant en de kwaliteit van de onderzoeken en de rapporten is 

acceptabel. 

De deskundigheid van de Rekenkamer is goed. De kwaliteit van de communicatie is afhankelijk van 

het onderwerp. Koepelnotities zijn recent niet uitgebracht. 

De fractie van de VVD vindt de kwaliteit en de onderwerpkeuze prima. De feedback vanuit de 

gemeenteraad wordt meegenomen. De fractie heeft geen aanmerkingen op de kwaliteit van de 

rapportages. De fractie pleit ervoor om vaker gebruik te maken van koepelnotities. De rapportages 

zijn in het algemeen uitgebreid en professioneel. De Rekenkamer is apolitiek hetgeen positief is. De 

fractie onderkent het belang van de Rekenkamer. De fractie heeft twee verbeterpunten, te weten: 

• De presentaties zijn lang en niet to the point; 

• Op het gebied van contact is er wel een slag te maken. De fractie pleit ervoor het contact via 

het audit committee te laten verlopen voor korte en directe lijnen. 

De fractie van de PvdA noemt de onderzoeksonderwerpen wezenlijk en belangrijk. De gekozen 

(samenwerkings)vorm van de Rekenkamer is effectief en efficiënt. We werken als raad en 

Rekenkamer niet echt samen. De contacten zijn professioneel en prettig. De Rekenkamer levert 

kwalitatief goede rapporten op. De Rekenkamer is een instrument van de raad. Tijdgebrek en een 

overvolle agenda staan de raad niet toe om diep op de materie in te gaan. De fractie pleit er 

daarom voor om dankbaar gebruik te blijven maken van dit instrument. Het laten verlopen van het 

contact via het audit committee, zoals de VVD voorstelde, is prima. 

De fractie van GroenLinks vindt de Rekenkamer noodzakelijk. Deze helpt ons namelijk als raad om 

ons werk goed te doen. De fractie is positief over de Rekenkamer West-Brabant. De Rekenkamer is 

onafhankelijk en hoeft dus ook geen rekening te houden met politieke verhoudingen. De 

presentaties die tijdens 'de raad luistert' verzorgd worden kunnen beter. De fractie doet de 

suggestie om de Rekenkamer te laten kijken of intern (dus door de Rekenkamer zelf) onderzoek 

kan worden gedaan om kosten te besparen. Meer contact met de Rekenkamer is naar het oordeel 

van de fractie niet nodig. 

De fractie van D66 geeft aan dat onafhankelijk van de Rekenkamer erg belangrijk is. De gekozen 

vorm van de Rekenkamer is efficiënt, effectief en professioneel. Vraag is wel of het altijd 

inschakelen van externe bureaus het meest efficiënt is. De fractie pleit ervoor dat de Rekenkamer 

vaker met koepelnotities komt. De fractie is positief over de kwaliteit van de Rekenkamer. We 

nemen daarom ook de adviezen ter harte. De fractie vraagt net als andere fracties extra aandacht 

voor de presentaties. Het laten verlopen van het contact met de Rekenkamer via het audit 

committee is het proberen waard. 

De fractie van Leefbaar Etten-Leur.geeft aan dat we niet anders kunnen aangezien het hebben van 

een rekenkamer een wettelijke plicht is. Met de onderzoeken kunnen we meer doen. De fractie 

pleit ervoor om op iBabs een kopje Rekenkamer op te nemen met daaronder de rapporten van de 

 

Rekenkamer alsmede de beleidsdocumenten die mede naar aanleiding van deze rapporten zijn 

opgesteld. Politieke verhoudingen spelen terecht geen rol. Als tip geeft de fractie aan dat de 

bijeenkomst van de Rekenkamer en fractiespecialisten sociaal domein goed is bevallen. Doe dit 

vaker. Nu leggen we rapporten na bespreking in de la. Ze pleit ervoor om een link naar Rekenkamer 



GEMEENTE 

ETTEN-LEUR 

 
rapporten op te nemen in documenten die naar aanleiding van Rekenkameronderzoeken naar de 

raad komen. 

De fractie van het CDA pleit ervoor om het convenant door te zetten. Inhoud, kwaliteit en 

deskundigheid van de Rekenkamer zijn goed. De presentaties moeten wezenlijk iets toevoegen en 

dus meer zijn dan het herhalen van de resultaten die in de rapportage staan. De doorlooptijd wordt 

regelmatig overschreden. Mede daardoor neemt de Rekenkamer niet altijd actuele gang van zaken 

mee. De fractie is positief over de communicatie door de Rekenkamer. Communicatie via het audit 

committee laten verlopen is het meest praktisch. De suggestie van Leefbaar Etten-Leur over het 

plaatsen op iBabs ondersteunt de fractie. 

De fractie van het APB geeft aan de effectiviteit en efficiency lastig te beoordelen zijn. Wat wel 

opvalt is dat bij presentaties een grote groep vanuit de Rekenkamer en het onderzoeksbureau 

aanwezig zijn. Dit kan naar het oordeel van de fractie wel wat minder. De professionaliteit van de 

Rekenkamer is goed. Ook de keuze van de onderzoeksonderwerpen is goed. De kwaliteit van de 

rapportages is goed. Wel zijn de rapporten soms lang. Formuleer de rapporten korter, strakker en 

efficiënter. De Rekenkamer is apolitiek en dat is goed. Ook de deskundigheid is goed. Wel zijn de 

adviezen dwingend en is hierin weinig aandacht voor alternatieven. De koepelnotities zijn prima. 

De fractie vraagt zich af of we niet samen moeten nadenken over een alternatief. De suggestie van 

Leefbaar Etten-Leur over het plaatsen op iBabs ondersteunt de fractie. 
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