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Aan:  De gemeenteraad van de gemeente Geldrop Mierlo. 

Van:  De rekenkamercommissie gemeente Geldrop Mierlo. 

Datum:   4 januari 2022. 

Betreft:  Aanbieden jaarverslag 2021 en jaarplan 2022. 

 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

De gemeentewet schrijft voor dat de rekenkamercommissie een jaarverslag opstelt van de uitgevoerde 

activiteiten. De rekenkamercommissie heeft ook zo gebruikelijk een onderzoeksplan waarin staat 

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

 

Hierbij biedt de rekenkamercommissie haar jaarverslag 2021 en het jaarplan 2022 aan. Als u vragen heeft 

dan vernemen we dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Etienne Lemmens. 

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

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 

 

Met dit jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 geeft de rekenkamercommissie (rkc) inzicht over haar activiteiten 

in 2021 en legt verantwoording af over het bestede budget in dat jaar. Daarnaast geeft de rkc inzicht in de 

plannen van de rkc Geldrop Mierlo voor het kalenderjaar 2022. 

 

Grondslag rekenkamercommissie. 

De rekenkamercommissie in ingesteld door de Gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo op 22 

december 2005. De Verordening Gemeentelijke Rekenkamercommissie is op verzoek van de 

rekenkamercommissie in 2020 geactualiseerd. De gemeenteraad heeft de verordening 

rekenkamercommissie gemeente Geldrop Mierlo op 15 juni 2020 vastgesteld.  

 

Personele bezetting rekenkamercommissie  

Vanaf 2009 bestaat de rekenkamercommissie uit twee externe leden. In 2021 is de bemensing van de rkc als 

volgt: 

 

Leden Mr drs. A.M.M. (Sandra) van 

Breugel 

Drs. E.(Etienne) Lemmens 

Datum benoeming 1 juli 2013 1 februari 2020 

Einde benoeming 30 juni 2023 31 januari 2025 

Termijn 2e  1e 

Rol Voorzitter Lid 

 

De rekenkamercommissie beschikt niet over een ambtelijk secretariaat en/of onderzoeker, deze 

werkzaamheden voert de rekenkamercommissie zelf uit. De rekenkamercommissie heeft regelmatig contact 

met de griffier en minimaal eens per jaar met de auditcommissie die is ingesteld door de gemeenteraad. 

 

Samenwerking met de gemeente Son en Breugel voor de rekenkamerfunctie. 

Sinds november 2019 hebben de rekenkamercommissies van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en 

Breugel dezelfde personele samenstelling. Beide rekenkamercommissies beschikken over dezelfde leden, 

maar de gemeenten hebben twee verschillende rekenkamercommissies met ieder zijn eigen verschillende 

verordeningen. 

 

2021 Het tweede jaar van de coronapandemie. 

In 2021 heeft de coronapandemie de wereld nog steeds in zijn greep. De rekenkamercommissie heeft 

voornamelijk van huis uitgewerkt en contact gehad met de griffie en de gemeente via beeldbellen. Dat 

gebeurde met name voor de interviews in het kader van de onderzoeken die in 2021 zijn uitgevoerd.  

Op 10 november 2021 heeft de rekenkamercommissie fysiek overleg gevoerd met de griffier. 

Het is goed om te constateren dat de rekenkamercommissie ondanks de beperkingen van de 

coronamaatregelen haar werkzaamheden heeft kunnen voortzetten en uitvoeren. 
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Op grond van artikel 11 lid 10 van de verordening streeft de rkc met ingang van 1 juli 2020 om drie 

onderzoeken per twee jaar uit te voeren. Op 12 juli 2021 heeft de raad een besluit genomen om het budget 

te verhogen naar € 25.000 per jaar met als voorwaarde dat de rkc twee rapporten per jaar zal opleveren. 

(Voor het kalenderjaar 2021 naar rato). Een overzicht van de opgeleverde rapporten: 

 

Jaartal 
Start 

Onderzoek 
Naar raad Omschrijving Bijzonderheden 

2020 
20 november 

2019 

27 Maart 

2020 
ODZOB 

Regionaal onderzoek door 9 rkc 

in de regio Eindhoven 

2020 1 juni 2020 8 juli 2020 
Informatiebeveiliging en 

Privacy 

Opvolging rkc onderzoek2019 

 

2021 
9 augustus 

2020 

11 januari 

2021 

Meldingen openbare 

ruimte 

Rkc heeft deelgenomen aan 

landelijk onderzoek met 51 

gemeenten 

2021 
11 januari 

2021 

31 maart 

2021 

Doorwerking rkc 

onderzoek 

Wat is gedaan met de 

aanbevelingen van rkc 

onderzoeken 2014 t/m 2020 

2021 15 april 2021 

30 

november 

2021 

MRE/ SGE 
Regionaal onderzoek door 7 rkc 

in de regio Eindhoven 

2022 
23 augustus 

2021 

Kwartaal 1 

2022 

Wet Openbaarheid van 

Bestuur (WOB) 

Rkc heeft deelgenomen aan 

landelijk onderzoek met 94 

bestuursorganen 

 

Onderzoeken in 2021. 

 

Onderzoek I naar de Meldingen Openbare Ruimte (MOR). 

In de zomer van 2020 heeft de rekenkamercommissie besloten om aan te sluiten bij een onderzoek van de 

Koepel van rekenkamers in Nederland de NVRR met als onderzoeksonderwerp Meldingen in de Openbare 

Ruimte. De resultaten van dit onderzoek zijn in januari 2021 naar de gemeenteraad gestuurd, in de vorm van 

een rekenkamerbrief. De rkc heeft dit onderzoek niet besproken of toegelicht aan de raad, wel heeft de rkc 

geconstateerd dat dit rapport is opgepakt door de ambtelijke organisatie. 

 

Onderzoek II naar de doorwerking van de rekenkamerrapporten van 2014 tot 2020 en wensen van de 

gemeenteraad 

In 2021 is de rekenkamercommissie nagaan wat het effect is van de onderzoeken die de afgelopen zes jaar 

zijn uitgebracht om zo zelf te leren van wat doeltreffende onderzoeken zijn geweest en zo in de toekomst 

door middel van onderzoek nog beter kan bijdragen aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van het 

beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo. 

Het doorwerkingsonderzoek leverde aanbevelingen op met betrekking tot het budget van de 

rekenkamercommissie, de procedure van behandeling van de rekenkamerrapporten, monitoring van de 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie en input vanuit de raad/auditcommissie voor 

onderzoeksonderwerpen. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en de groslijst zal de 

rekenkamercommissie haar plannen voor 2022 (zie hierna) bespreken in de auditcommissie van de 

gemeenteraad. 
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Onderzoek III naar de samenwerkingsverbanden Metropool Regio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk 

Gebied Eindhoven (SGE) 

Met de rekenkamer(commissie)s van Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre heeft 

de rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo geparticipeerd in het onderzoek naar de uitvoering van regionale 

opgaven door MRE en SGE. De rekenkamers namen de doelen, taken, de kosten, de stand van zaken na het 

onderzoek van 2017 en de doelmatig- en doeltreffendheid onder de loep. Het onderzoek is uitgevoerd door 

Twynstra Gudde. 

De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de ambities, doelen en uitvoeringskracht van MRE en 

SGE en verdeling van werkzaamheden tussen MRE, SGE en gemeenten. De resultaten uit het onderzoek zijn 

op 30 november 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden en zullen, zo mogelijk, voor de 

raadsverkiezingen, worden besproken in de commissies/raden. 

Onderzoek IV naar de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

In 2021 heeft de rekenkamercommissie geparticipeerd in het Doe-mee onderzoek van de NVRR naar de 

uitvoering van de Wob. Dit onderzoek loopt vooruit op de invoering van de Wet open overheid (Woo) in 

2022. Aan dat onderzoek nemen ruim 90 verschillende decentrale overheden deel, gemeenten-provincies-

waterschappen. Medio 2021 zijn de gegevens opgevraagd en in november is de factsheet voorgelegd voor 

ambtelijke hoor en wederhoor. Waarschijnlijk zal in februari de rekenkamerbrief met de factsheet en de 

benchmark aan de raad aangeboden kunnen worden. 

 

Budget en begroting rkc 2021 en 2022 

In 2021 was een budget beschikbaar voor de rekenkamercommissie van €25.000, dit hangt samen met de 

aanpassing van de verordening door de raad in juni 2020. 

De werkelijke uitgaven bedragen over het jaar 2021 €18.122. Voor een overzicht van de benutte middelen 

hieronder een overzicht van de (begrootte) inkomsten en uitgaven door de rkc over de jaren 2021 en 2022. 

 

Uitgaven rkc 2021 

Budget rkc 2021 in € 25.000 

Werkzaamheden door derden/onderzoekers  - 

Vergoedingen/reiskosten leden rkc 17.376 

Overige kosten (o.a. lidmaatschap NVRR)    746 

  

Totale uitgaven rkc 2021 in €  18.122 

 

Begroting rkc 2022 

Budget rkc 2022 in €  25.000 

Werkzaamheden door derden/onderzoekers PM 

Vergoedingen/reiskosten leden rkc 17.750 

Overige kosten (o.a. lidmaatschap NVRR) 750 

  

Totale begrootte uitgaven rkc 2022 in € 18.500 

 

Het positieve saldo over 2021 is € 6.878,00. De PM post voor 2022 is voor een 2e onderzoek dat eind 2022 

zou kunnen starten. In het jaarplan 2022 licht de rkc haar plannen toe. 
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Jaarplan 2022 (verkiezingsjaar). 

Voor 2022 heeft de rekenkamercommissie de volgende plannen. 

1. Opleveren Onderzoek naar Wet Openbaarheid van Bestuur 

In 2021 is het onderzoek naar de WOB door de rkc gerstart. In het 1e kwartaal verwacht de rkc het rapport 

onder dit onderzoek naar de raad te zenden. 

2. Rekenkamercommissie bezoekt fracties. 

Na afronding van het doorwerkingsonderzoek zoals onder 1. is opgenomen en de bespreking ervan in de 

raad c.q.  raadscommissie is de rekenkamercommissie voornemens om alle fracties na de verkiezingen in 

2022 te bezoeken om hernieuwd kennis te maken met alle fracties. De rekenkamercommissie hoopt dat 

medio 2022 fysiek contact weer mogelijk zal zijn. In die gesprekken zal de rekenkamercommissie een 

toelichting geven op het rekenkamerwerk en vernemen welke voorkeur de fracties hebben voor een 

onderzoek door de rekenkamer. De opgestelde groslijst kan een leidraad hierbij zijn, maar is zeker niet 

uitputtend. Daarnaast zal de rekenkamercommissie verkennen wat de mogelijkheden zijn eenzelfde 

onderzoek voor de gemeente Geldrop/Mierlo als de gemeente Son en Breugel uit te voeren. 

3. Doe Mee onderzoek NVRR. 

De rekenkamercommissie is van plan wederom deel te nemen aan het Doe Mee onderzoek van de NVRR. 

Het is een efficiënte manier om aan een omvangrijk onderzoek deel te nemen, met een benchmark 

waarmee de gemeenten zich onderling kunnen vergelijken. Het onderwerp in 2022 zal naar verwachting de 

positie van de volksvertegenwoordiging zijn, mede naar aanleiding van het onderzoek en de adviezen van de 

Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). Verwacht resultaat is politiek-bestuurlijk relevante informatie over de 

positie van de volksvertegenwoordigers, zowel op het niveau van de afzonderlijke gemeente, provincie of 

waterschap als vergelijkenderwijs tussen deze overheden. 

4. Tot slot. 

Tot slot is er een mogelijkheid om een onderzoek of quick scan in 2022 door de rekenkamercommissie uit te 

laten voeren. Te denken valt onder andere aan een quick scan voor vergunningenbeleid, subsidiebeleid, 

financiën Jeugdwet, duurzaamheid of de participatiewet.  

De rekenkamercommissie ontvangt graag suggesties van de gemeenteraad en zal in de eerste helft van 2022 

de wensen van de fracties ophalen. De rkc zal medio 2022 verkennen of er een identiek onderzoek voor de 

gemeenten Geldrop Mierlo en Son en Breugel wenselijk is. 

 

Geldrop, 4 januari 2021. 

 

 

 

Etienne Lemmens. 

Sandra van Breugel. 


