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Jaargang 4, Nummer 1,  Februari 2023 
Hierbij ontvangt u nummer 2 van de digitale nieuwsbrief voor 
2022 van de Rekenkamercommissie A2. Periodiek informeren 
we op deze wijze de raden, de colleges van B&W en andere 
belangstellenden over de voortgang van de 
rekenkameronderzoeken, nieuwsfeitjes gerelateerd aan de 
onderzoeken en overige activiteiten. Wij wensen u veel 
leesplezier. 

Actualiteiten 

Het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers is 
aangenomen en is per 1-1-2023 van kracht. Voor alle 
gemeenten dient een nieuwe verordening te worden 
opgesteld en de benoemingen dienen te worden herzien. Wij 
zullen in overleg met de griffiers en het transitieteam van de 
NVRR de aanpassingen voorbereiden en deze aan de 
gemeenteraden voorleggen. 

Jaarplan 2023 

De rekenkamercommissie heeft het Jaarplan 2023 aan u 
aangeboden. In het jaarplan staan de onderzoeken voor het 
komend jaar aangekondigd. De onderwerpen zijn zorgvuldig 
gekozen na overleg met de gemeenteraden en binnen de 
commissie zelf. Ook doen we dit jaar mee aan het Doe Mee 
onderzoek met alle drie de gemeenten, het onderwerp is 
klachtenafhandeling.  

 

 

  

 
 
Onderzoek CURE 
 
Samen met de rekenkamers van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en 
Valkenswaard zijn we gestart met een gezamenlijk  
onderzoek naar de Gemeenschappelijke Regeling Cure afvalbeheer. 
Gezien de ambities over circulaire economie, is de vraag hoe de 
gemeenten en Cure er in slagen deze ambities te realiseren. Het 
onderzoek is in afronding en wordt in Maart aangeboden aan de 
gemeenteraden. 
 
Doe Mee onderzoek 
 
Voor Valkenswaard deden we mee aan het Doemee onderzoek van 
de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en 
rekenkamercommissies. Het DoeMee-onderzoek had als doel om 
vast te stellen op welke wijze de volksvertegenwoordigingen van 
decentrale overheden momenteel worden ondersteund. Onder 
ondersteuning verstaan we in ieder geval de inrichting van de 
griffie, de mogelijkheid tot fractieondersteuning, de inrichting van 
de rekenkamerfunctie en de mogelijkheid tot ambtelijke bijstand en 
het volgen van opleidingsprogramma’s. Inmiddels is het onderzoek 
afgerond. De rekenkamer heeft een briefadvies opgesteld. 
Uitkomst is dat de griffie in Valkenswaard klein en kwetsbaar is.  De 
commissie adviseert een aantal punten ter verbetering. 
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Lopende onderzoeken Rekenkamercommissie A2 

Wonen in Heeze- Leende  
In Heeze/Leende is het onderzoek naar Woningbouwbeleid 
en uitvoering gestart. De vraag in het onderzoek is in 
hoeverre de gemeente Heeze-Leende – in samenwerking met 
andere stakeholders op lokaal en bovenlokaal niveau – 
effectief en efficiënt invulling geeft aan de 
woningbouwdoelstellingen uit de Woonvisie en in relatie tot 
de schaalsprong in de regio en de (betaalbare) huisvesting 
van starters, alleenstaanden en nieuwkomers?  
Er wordt gekeken hoe de gemeente invulling geeft aan de 
woningbouwdoelstellingen en in hoeverre ze daarmee 
succesvol is. Ook wordt onderzocht hoe de voortgang van het 
woningbouwbeleid gemonitord wordt, hoe de raad wordt 
geïnformeerd en hoe de raad kan bijsturen. Het onderzoek 
heeft vertraging opgelopen vanwege beperkte ambtelijke 
capaciteit. Het onderzoek is inmiddels wel in volle gang en 
wordt naar verwachting in maart/april 2023 aangeboden. 
 
De meerwaarde van de MRE voor Valkenswaard 

Het onderzoek naar de meerwaarde van de MRE is 
aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport geeft inzicht 
en aanbevelingen voor de gmeenteraad van Valkenswaard. 
Een van de aanbevelingen is het versterken van de A2-
samenwerking: zet de totstandkoming van een A2-agenda 
door en borg de uitvoering daarvan in de eigen organisaties in 
samenwerking met de MRE-organisatie. Betrek de raad bij de 
totstandkoming van de agenda. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) 
Cranendonck heeft meegedaan aan het Doemee Onderzoek naar  
De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit 
rapport is op 24 januari jl. in de adviescommissie besproken. De 
commissie kon zich unaniem achter de conclusies en aanbevelingen 
scharen.  
 
Toezicht en Handhaving 
In de tweede helft van vorig jaar is het onderzoek naar Toezicht en 
Handhaving gestart. Het uitvoeringsbesluit 2020 – 2023 geeft vorm 
aan de toezicht- en de handhavingsaspecten door en vanuit de 
gemeente Cranendonck. De rekenkamercommissie onderzoekt in 
hoeverre deze gemeentelijke taken op het gebied van bouwen, 
ruimtelijke ordening en de openbare ruimte, doeltreffend, 
doelmatig en rechtmatig uitgevoerd worden.  
Het onderzoek bevindt zich inmiddels in een afrondende fase. In 
februari bespreken we het conceptrapport waarna dit in maart 
voor ambtelijke feitencheck aangeboden wordt, waarna het traject 
van bestuurlijk hoor en wederhoor opgestart wordt. Het rapport 
wordt nog voor de zomer aan de raad aangeboden.  
 
Websites  
Op de websites van de gemeenten Cranendonck, Heeze -Leende en 
Valkenswaard kunt u bij rekenkamercommissie alle informatie over 
de Rekenkamercommissie A2 gemeenten vinden. Ook kunt u daar 
eerdere rekenkameronderzoeken downloaden. 
 
 

 

  
 

Contactgegevens: 
Rekenkamercommissie A2 
E-mail voorzitter: Karin van den Berg: kvdberg@ziggo.nl  
 


