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Aan: De gemeenteraad van de gemeente Geldrop Mierlo 

Van: De rekenkamercommissie gemeente Geldrop Mierlo 

Datum: 14 januari 2020 

Betreft: Aanbieden jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 rkc 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Hierbij biedt de rekenkamercommissie haar jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 aan. Als u 

vragen heeft dan vernemen we dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Sandra van Breugel, voorzitter rekenkamercommissie.  
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Rekenkamercommissie (rkc) van de gemeente Geldrop Mierlo 

 

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 

 

Met dit jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 geeft de rekenkamercommissie (rkc) inzicht over 

haar activiteiten in 2019 en legt verantwoording af over het besteedde budget in dat jaar. 

Daarnaast geeft de rkc inzicht in de plannen van de rkc Geldrop Mierlo voor het kalenderjaar 

2020. 

 

Het Reglement van Orde van de rekenkamercommissie geeft aan dat zij jaarlijks een 

jaarverslag opstelt van de uitgevoerde activiteiten evenals een onderzoeksplan waarin staat 

aangegeven welke onderwerpen het volgende jaar in aanmerking komen voor onderzoek. 

Hierbij biedt de rekenkamercommissie u het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 aan.  

 

Grondslag. 

De rekenkamercommissie in ingesteld door de Gemeenteraad van de gemeente Geldrop-

Mierlo op 22 december 2005. De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie is door 

de gemeenteraad vastgesteld op 29 september 2009.  

 

Personele bezetting rekenkamercommissie  

Vanaf 2009 bestaat de rekenkamercommissie uit twee externe leden. In 2019 zijn dat: 

 

Leden Mr drs. A.M.M. 

(Sandra) van Breugel 

Vacature 

Datum benoeming 1 juli 2013  

Einde benoeming 30 juni 2023  

Termijn 2
e
   

Rol Voorzitter Lid 

 

 

Samenwerking met gemeente Son en Breugel 

Medio 2018 hebben de auditcommissie en de voorzitter overlegd over invulling van de 

vacature van lid van de rkc Gemeente Geldrop Mierlo. Besloten is om te verkennen in 

hoeverre de gemeente Son en Breugel interesse heeft om tot een vorm van samenwerking te 

komen met de gemeente Geldrop Mierlo qua inrichting van de rekenkamerfunctie. Na 

verschillende gesprekken te hebben gevoerd blijkt dat de gemeente Son en Breugel en de 

gemeente Geldrop Mierlo in 2019 graag samen willen optrekken om een rekenkamerfunctie 

vorm te geven.  

 

In het kader van de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei is nagegaan in 

hoeverre de gemeente Nuenen cc interesse heeft om aan te sluiten bij de plannen van Geldrop-

Mierlo en Son en Breugel. Na het polsen blijkt dat de gemeente Nuenen cs sinds 2018 een 

prima functionerende rekenkamercommissie heeft en graag (informele) contacten wenst met 

de rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo, maar op dit moment geen interesse heeft om tot een 

vorm van samenwerking te komen tussen de drie gemeenten van de Dommelvallei. 
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In 2019 is gekozen voor twee verschillende rekenkamercommissies, één van de gemeente 

Geldrop-Mierlo en één voor de gemeente Son en Breugel, beide rekenkamercommissies 

bestaan uit dezelfde leden teneinde zo de verbinding tussen beide gemeenten te borgen. In de 

zomer is een vacaturetekst opgesteld en in het najaar zijn sollicitatiegesprekken gevoerd. Dit 

heeft er toe geleid dat de heer drs. E. Lemmens op 7 november 2019 is beëdigd tot lid van de 

rekenkamercommissie van de gemeente Son en Breugel. Mevrouw mr drs. S. van Breugel is 

op dezelfde datum in Son en Breugel benoemd tot voorzitter van de rekenkamercommissie. 

Eind januari 2020 is de verwachting dat de heer E. Lemmens wordt beëdigd als lid van de 

rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo. Vanaf 2020 is de rekenkamercommissie dan weer 

volledig bemenst. 

 

Twee onderzoeken gestart in 2019. 

 

Onderzoek I naar informatiebeveiliging en privacy . 

In 2019 heeft bureau Prae Advies voor de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar 

informatiebeveiliging en privacy. De uitvoering van dit domein vindt plaats door de Dienst 

Dommelvallei. 

 

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de stand van de informatiebeveiliging en 

gegevensbescherming bij de gemeente Geldrop-Mierlo en de wijze waarop de raad in staat 

wordt gesteld dit te controleren.  

De centrale vraagstelling is: In hoeverre heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de 

informatiebeveiliging voldoende georganiseerd en geborgd? De centrale onderzoeksvragen 

zijn grotendeels gebaseerd op BIG, AVG en ENSIA. (Hierbij is al rekening gehouden met de 

overgang van BIG naar BIO in 2020). 

 De conclusies is dat informatiebeveiliging en privacy een binnen de gemeente een organisch 

proces is dat deels op orde is. De rekenkamercommissie verwacht dat het rapport een bijdrage 

kan leveren aan de verdere ontwikkeling ervan in de gemeente. Het college heeft dan ook met 

instemming kennis genomen van het rapport en onderschrijven de conclusies en aansporingen 

die het rapport geeft. 

 

 Onderzoek II naar de Omgevingsdienst Zuid/Oost Brabant (ODZOB)  

 

De rekenkamercommissies van 9 aangesloten gemeenten van de ODZOB hebben besloten om 

onderzoek te doen naar de aansturing, uitvoering en toekomstige taken van de ODZOB. Alle 

21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant zijn benaderd, 9 rekenkamercommissies hebben 

interesse getoond. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de ODZOB doelmatig en doeltreffend is. 

Geldrop-Mierlo is één van de negen gemeenten die participeert in het onderzoek. Ook Son en 

Breugel en Nuenen cs nemen deel. Het onderzoek is medio september gestart en zal in het 

voorjaar van 2020 aan de raad worden aangeboden. 

 

In 2019 is de rekenkamercommissie beter te vinden op de website van www.geldrop-

mierlo.nl. 

In het jaarplan 2019 stond opgenomen dat er een inspanning zou worden verricht om de 

rekenkamercommissie beter op de site van de gemeente te positioneren. Sinds de zomer van 

2019 staan alle door de rekenkamercommissie uitgebrachte rapporten sinds 2007 op de site 

gepubliceerd. Verder staan de jaarverslagen van de rekenkamercommissie vanaf 2013 tot 

heden en het onderzoeksplan sinds 2014 op de website van de gemeente. In het najaar is er een 

nieuwe website van de gemeente online. Helaas is hierop d rekenkamercommissie niet meer te 

vinden. De rekenkamercommissie zal deze omissie in 2020 trachten te herstellen. 
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Budget 

In de begroting 2019 is een budget opgenomen voor de rekenkamercommissie van € 17.101. 

De werkelijke uitgaven bedragen over het jaar 2019 € 16.832. Het budget voor het jaar 2020 is 

€ 17.101. Voor een overzicht van de benutte middelen hieronder een overzicht van de 

inkomsten en uitgaven door de rkc over de jaren 2018 en 2019. 

 

Budget rkc 2018 € 15.788 

Werkzaamheden door derden/onderzoekers  

Vergoedingen / reiskosten leden rkc € 10.202 

Overige kosten €       112 

Lidmaatschap NVRR €       360 

Totale uitgaven rkc 2018 € 10.674 

 

Budget rkc 2019 € 17.101 

Werkzaamheden door derden/onderzoekers €   9.250 

Vergoedingen / reiskosten leden rkc €   7.115 

Overige kosten €        19 

Lidmaatschap NVRR €      448 

Totale uitgaven rkc 2019 € 16.832 

 

 

Het positieve saldo over 2018 is € 5.114 en over 2019 € 269. 

 

Jaarplanplan 2020 

In 2020 is de rekenkamer met de komst van Etienne Lemmens weer op volle sterkte. Voor 

2020 heeft de rekenkamercommissie de volgende plannen. 

1. Onderzoek naar de Omgevingsdienst Zuid/Oost Brabant (ODZOB) voltooien  

In najaar 2019 is het onderzoek naar de ODZOB gestart. Medio 2020 is het rapport naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de ODZOB gereed en zal de rekenkamercommissie het 

rapport aanbieden aan de gemeenteraad. 

2. Nieuw onderzoek naar de doorwerking van de rekenkamerrapporten van 2014 tot 

2020 en wensen van de gemeenteraad 

In 2020 wil de rekenkamercommissie nagaan wat het effect is van de onderzoeken die de 

afgelopen vijf jaar zijn uitgebracht om zo zelf te leren van wat doeltreffende onderzoeken zijn 

geweest. Zo kan de rekenkamercommissie in de toekomst onderzoek doen dat bijdraagt aan de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2020 

zal de rekenkamercommissie een doorwerkingsonderzoek uitvoeren van de rapporten die zijn 

uitgebracht vanaf 2014 tot heden. In dit onderzoek zal de rekenkamercommissie ook de 

gemeenteraad betrekken en vernemen wat de wensen en ambities van de raad zijn. Ook is het 

de bedoeling dat er in dit onderzoek een groslijst wordt opgenomen van wenselijke en 

geschikte onderzoeken voor de toekomst. 

3. Verzoek om verordening op de rekenkamercommissie te optimaliseren 

De huidige verordening op de rekenkamercommissie dateert uit 2009. In de afgelopen tien jaar 

hebben de rekenkamers en rekenkamercommissies een verdere ontwikkeling doorgemaakt. De 

rekenkamercommissie zal in januari 2020 in gesprek met de auditcommissie haar wensen en 

ideeën bespreken. 
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4. Vindbaarheid rekenkamercommissie op de nieuwe website van de gemeente 

bevorderen. 

In 2019 heeft de rekenkamer haar rapporten, jaarverslagen en onderzoeksplannen op de oude 

website laten plaatsen. In 2020 wil de rekenkamercommissie bewerkstelligen dat deze ook op 

de nieuwe website van de gemeente Geldrop-Mierlo vindbaar zijn. Verder wenst de 

rekenkamercommissie de verordening en het regelement rekenkamercommissie op de site 

plaatsen. Ook wil de rekenkamercommissie bevorderen dat inwoners, verenigingen en 

instellingen een mogelijkheid hebben om via de website van de gemeente Geldrop-Mierlo de 

rekenkamercommissie te attenderen op mogelijke onderwerpen die de rekenkamercommissie 

kan onderzoeken. In dit kader merkt de rekenkamercommissie op dat zij onafhankelijk besluit 

om een onderzoek te starten. 

 

 

Geldrop 10 januari 2019. 

 

Sandra van Breugel, voorzitter rkc gemeente Geldrop Mierlo. 


