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Het audit-comité van Goirle heeft op 6 mei 2020 uw brief over verkennend onderzoek rekenkamers 
besproken. Uw verzoek is positief ontvangen, zeker omdat Goirle bij voorkeur (ook) samenwerkt met 
Hilvarenbeek en Oisterwijk.  
 
Naar mening van het audit-comité van Goirle zijn er voldoende mogelijkheden om gesprekken aan te 
gaan om ook Hilvarenbeek aan te laten sluiten bij onze samenwerking waar wij gezamenlijk de leden 
van de Rekenkamercommissie hebben benoemd met de gemeenten Loon op Zand en Dongen. 
 
Wij denken dat een beperkte uitbreiding met vergelijkbare gemeenten een meerwaarde kan hebben 
voor de kwaliteit van de Rekenkamercommissie en de onderzoeken. Onder andere door nog meer 
van elkaar te leren door vergelijkend onderzoek. Het is wel belangrijk dat we elkaar hier goed op 
vinden. Met meer deelnemers kan het ook lastiger worden om onderzoeken te doen die voor alle 
deelnemende gemeenten meerwaarde hebben.  
 
De huidige rekenkamercommissie bestaat uit externe leden en een secretaris. Er hebben geen 
raadsleden zitting in deze rekenkamercommissie. Dit uitgangspunt van onafhankelijkheid heeft in de 
raad van Goirle ook nooit ter discussie gestaan. De externe leden hebben het werk zo verdeeld dat 
altijd een lid speciale aandacht heeft voor een specifieke gemeente. Hierdoor ervaren wij een goede 
binding met de Rekenkamercommissie.  
  
Voor het audit-comité is het een uitgangspunt dat samenwerking de kwaliteit van het werk van de 
Rekenkamercommissie niet mag schaden en liefst bevordert. Daarom is ook belangrijk dat alle 
gemeenten op een vergelijkbare wijze bijdragen in de kosten van de Rekenkamercommissie. 
Indien u nog vragen heeft zijn wij graag bereid tot een verder gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het audit-comité van de gemeenteraad van Goirle, 
 
 
Berry van ’t Westeinde 
Griffier  
 


