
 
 

Jaarverslag 2022 rekenkamer cie. Geldrop-Mierlo 
 

Bezetting Rkc Benoeming Benoeming 

Twee externe leden 1e termijn 2e termijn 

      
mr. drs.  Sandra van Breugel 01-jul-13 01-jul-18 
Voorzitter 01-jul-18 01-jul-23 
drs. Etienne Lemmens 01-feb-20   
Lid 01-feb-25   

 

  Activiteiten rkc Geldrop-Mierlo 2022 
    

22-feb-22 Commissie Algemene Zaken: bespreken onderzoek MRE/SGE 

04-apr-22 Presentatie rkc aan de nieuwe raad 

13-jun-22 Rkc zendt onderzoek over de Wob/Woo naar de raad 

22-jun-22 Individuele gesprekken fracties en rkc 

05-jul-22 Individuele gesprekken fracties en rkc 

20-jul-22 Brief naar de raad over gesprekken fracties 

10-okt-20 Aankondiging gemeenschappelijk regionaal onderzoek CURE 

15-nov-22 Vergadering auditcommissie: 2023 rekenkamer 

 

Rkc Onderzoek naar de raad 2019 2020 2021 2022 2023 

            
Informatiebeveiliging en privacy X         

ODZOB (regionaal)   X       

Meldingen Openbare Ruimte     X     

Doorwerking rekenkamerrapporten     X     

MRE/SGE (regionaal)       X   

Wob/WOO        X   

Onderzoek CURE (regionaal)         X 

 

Financiën   Uitgaven 2022 

Rkc in 2022     
Budget 2022 € 25.1171    
      

Vergoeding leden   € 16.800  
Reiskosten   € 640 
Overige kosten   € 533 

      
Totaal uitgaven 2022 € 17.973    

 
Positief saldo 2022 € 7.198  

 

 



 
 

 

Toelichting op het jaarverslag 2022 rkc Geldrop-Mierlo. 
Het jaarverslag 2022 is dit jaar in een nieuwe vorm gegoten. 

 

Bemensing rkc Geldrop-Mierlo. 
De bemensing van de rkc is gelijk gebleven met voorgaande jaren en bestaat uit een 

externe voorzitter en een extern lid.  

 

Activiteiten in 2022 door de rkc Geldrop-Mierlo. 
In 2022 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats.  De rkc heeft een introductie 

verzorgd van wat de rkc kan betekenen voor de raad en in de zomer hebben alle 

fracties met de rkc afzonderlijk kennisgemaakt. In deze overleggen is geïnventariseerd 

waar de raadsleden qua rkc-onderzoek behoefte aan hebben. Uit de verkregen 

informatie heeft de rkc besloten om onderzoek te doen naar CURE afval. 

 

Onderzoeken 2022 naar de raad gezonden. 
In 2022 heeft de rkc twee onderzoeken gezonden naar de raad.  

 

Een regionaal onderzoek naar MRE en SGE. De rkc heeft beoogd om inzicht te geven 

in deze twee gemeenschappelijke regelingen. De rkc heeft de raad suggesties gegeven 

om de grip op de MRE/SGE te vergroten vanuit het perspectief van de raad. 

 

Het 2e onderzoek ging over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De algemene 

conclusie is dat dit op orde is in Geldrop Mierlo. Er zijn een beperkt aantal Wob-

verzoeken en die worden naar behoren afgehandeld. De overgang van Wob naar WOO 

vraagt nog enige aandacht van de gemeente. 

 

Financiën rkc 
De rkc ontvangt jaarlijks een budget om haar activiteiten uit te betalen. Zoals al vele 

jaren houdt de rkc budget over door zorgvuldig met publieke middelen om te gaan en 

toch aan de eisen van de raad te voldoen om twee onderzoeken per jaar uit te voeren 

en naar de raad te zenden. 

 

 

De rkc Geldrop-Mierlo, 1 maart 2023. 

 

Etienne Lemmens 

Sandra van Breugel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jaarplan 2023 rekenkamer cie. Geldrop-Mierlo 
 

 

Van rkc naar Rekenkamer. 
Per 1 januari 2023 is de wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. 

Dit betekent dat de gemeente Geldrop-Mierlo een verordening gemeentelijke 

rekenkamer dient in te stellen. Van rechtswege vervalt de verordening 

rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo per 1 januari 2024. De 2e termijn van de 

huidige voorzitter loopt af per 1 juli 2023. In het najaar 2022 zijn deze ontwikkelingen 

besproken tussen auditcommissie, griffier en rekenkamercommissie. De wijzigingen 

naar een rekenkamer worden voorbereid, zo begrijpt de rkc. 

 

Onderzoek CURE. 
In de zomer van 2022 hebben de afzonderlijke fracties hun wensen kenbaar gemaakt 

aan de rkc over gewenst onderzoek. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar CURE 

afvalbedrijf. De gemeenten Geldrop-Mierlo, Eindhoven en Valkenswaard trekken 

samen op en komen tot een gemeenschappelijk onderzoeksrapport. Aan de 

gemeenschappelijke regeling CURE doen de drie genoemde gemeenten mee. Alle 

rkc’s van de gemeenten die samen CURE vormen doen mee aan dit onderzoek. In 

maart 2023 verwacht de rkc het rapport naar de raad te kunnen zenden. 

 

Quick scan 2023: debiteurenadministratie 
De rkc wil in 2023 een quick scan uitvoeren. Bij het schrijven van het jaarplan 

overweegt de rkc om een kort onderzoek te verrichten naar de debiteurenadministratie 

van de gemeente. In het bijzonder wil de rkc kijken naar hoe dit proces binnen de 

gemeente verloopt. De rkc is op dit spoor gekomen door attenderen van raadsleden. 

 

Verantwoording 2023. 
Op enig moment in 2023 zal de rkc op houden te bestaan. De rkc zal over de periode 

dat zij actief was aan de raad verantwoording afleggen en zorgdragen voor een goede 

overdracht naar de rekenkamer Geldrop-Mierlo. 

 

 

De rkc Geldrop-Mierlo, 1 maart 2023. 

 

Etienne Lemmens 

Sandra van Breugel 


