
 

 

PERSBERICHT REKENKAMERCOMMISSIE 

6 juli 2021 

Toetreding Hilvarenbeek tot rekenkamercommissie Dongen, Goirle & Loon op Zand. 

 

Elke gemeente is op grond van de Gemeentewet verplicht om een rekenkamer of 

rekenkamercommissie te hebben. De rekenkamer(commissie) onderzoekt vanuit een 

onafhankelijke positie de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het 

gevoerde bestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamercommissie de vraag of het 

geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. Hoe een gemeente de 

rekenkamerfunctie invult verschilt per gemeente. De gemeenten Dongen, Goirle en Loon op 

Zand kennen sinds 2012 een gemeenschappelijke rekenkamercommissie welke bestaat uit 

drie externe leden en eigen secretaris-onderzoeker. De gemeente Hilvarenbeek sluit hier nu 

per 1 september 2021 bij aan.  

 

Binnen de gemeente Hilvarenbeek werd lange tijd geen actieve invulling gegeven aan de 

rekenkamerfunctie. Sinds het begin van deze raadsperiode (voorjaar 2018) heeft de 

gemeenteraad van Hilvarenbeek de ambitie uitgesproken om de rekenfunctie weer actief te 

gaan invullen. Na een verkenning van verschillende mogelijkheden, heeft de gemeenteraad 

van Hilvarenbeek besloten aansluiting te zoeken bij de bestaande gemeenschappelijke 

rekenkamercommissie van Dongen, Goirle & Loon op Zand.  

 

Voorzitter John Verhoeven over de toetreding van Hilvarenbeek: ‘Als rekenkamercommissie 

houden we met onze onderzoeken een spiegel voor aan de betrokken gemeentebesturen. 

Wij richten ons onderzoek niet op afrekenen maar we willen constructief bijdragen aan het 

verder verbeteren en leren. Wij zijn een instrument van en voor de raad en helpen haar bij de 

invulling van de kaderstellende en controlerende rol. Jaarlijks stellen we een 

onderzoeksprogramma op dat aansluit bij actuele bestuurlijke vraagstukken. Zo hebben we 

het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar zoekduren en inschrijftijden van sociale 

huurwoningen in de regio en hebben we op verzoek van de gemeenteraad van Loon op 

Zand een reconstructie uitgevoerd naar het procesverloop rondom de realisatie van sporthal 

De Werft. Met de toetreding van Hilvarenbeek, sluit nu een vierde gemeente uit de regio Hart 

van Brabant aan. De vier gemeenten zijn onderling goed vergelijkbaar. Tegelijkertijd kent ook 

iedere gemeente haar eigen dynamiek. Wij proberen in onze onderzoeken op zoek te gaan 

naar gemeente-overstijgende lessen en tegelijkertijd leveren we per gemeente maatwerk. 

Door op deze schaal de samenwerking te zoeken, kunnen we op een efficiënte wijze 

invulling geven aan de rekenkamerfunctie in de regio. Wij zijn blij dat de gemeenteraad van 

Hilvarenbeek het vertrouwen in onze rekenkamercommissie heeft uitgesproken’.  

 

In verband met de toetreding van de gemeente Hilvarenbeek worden de drie zittende 

rekenkamerleden en het nieuw aangetrokken rekenkamerlid, tijdens de raadsvergadering 

van Hilvarenbeek (donderdag 8 juli) beëdigd.  

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter van de rekenkamercommissie 

de heer John Verhoeven (tel: 06-53228715). Voor nadere informatie over de 

rekenkamercommissie: zie https://raad.goirle.nl/organisatie/rekenkamercommissie/ 
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