
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2022 & Jaarplan 2023  
 
Voorwoord/inleiding 
Met het jaarverslag legt de RMB verantwoording af over de in 2022 verrichte 
werkzaamheden. Het is aan de leden van de gemeenteraden om te beoordelen of 
de RMB ‘zuinig, zorgvuldig en zinnig’ omgaat met de haar ter beschikking 
gestelde middelen. 
 
Voor de RMB en de raadsleden was een interessant leermoment in 2022 de 
‘Lochal experience’ op 28 september 2022, toen de RMB met de leden van onze 
vier gemeenteraden de resultaten van de eerste fase van het onderzoek naar 
Jeugdzorg besprak. Het Jeugdzorgonderzoek is een meerjarig onderzoek van de 
RMB. De tweede fase van dit onderzoek voeren we begin 2023 uit. 
 
Wat gaan wij in 2023 aan uw raden voorleggen? 

• Fase 2 Jeugdzorg 
• Informatieveiligheid 
• Subsidiebeleid 
• Doorwerking onderzoeken van RMB 
• Invoering Wet versterking rekenkamers 
• Raadpleging gemeenteraden voor nieuwe onderzoeken 

 
Dit jaar hebben we een kort jaarverslag opgesteld, want vrijwel alle informatie 
over de RMB staat op onze website www.rkc-mb.nl. Alle verantwoordings-
informatie vindt u in dit jaarverslag. 
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Wat hebben we gedaan in 2022? 
In 2022 heeft de RMB drie onderzoeken opgeleverd: 
1. Rekenkamerrapport ‘Een ervaren kwaliteit van dienstverlening’. 
2. Rekenkamerbrief van Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar de Wet 

open overheid (Woo). 
3. Rekenkamerbrief Jeugdzorg (fase 1): ‘goede koop of dure koop’? 
Het eerste onderzoek betrof de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand. De 
andere twee onderzoeken betroffen alle vier gemeenten. 
 
Wat doen we in 2023? 
Ook in 2023 zal de RMB de gemeenteraden ondersteunen bij hun kaderstellende 
en controlerende rol. In 2023 leggen wij de volgende onderzoeken aan u voor: 

• Fase 2 van het meerjarig onderzoek naar de inkoop van de jeugdzorg 
(contracten) 

• Onderzoek naar informatieveiligheid 
• Onderzoek naar het lokale subsidiebeleid 
• Onderzoek naar doorwerking rekenkameronderzoeken 

Voor nieuwe onderzoeken zullen we uw raden in 2023 raadplegen. 
 
Nieuwe wet met gevolgen in 2023 
Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking 
getreden. Dit betekent dat de vorm van de Rekenkamercommissie zal moeten 
worden omgezet naar de vorm van een rekenkamer. De benoemingstermijn van 
de leden wordt zes jaar. Dit is een maximale termijn. De voorstellen voor de 
implementatie van de wet zullen in 2023 aan uw gemeenteraden worden 
voorgelegd. 
 
Maatwerk voor de gemeenteraad 
De RMB voert verschillende soorten onderzoek uit, soms toetsend en soms 
beschrijvend. Naast de gemeenschappelijke onderzoeken, kunnen ook specifieke 
activiteiten per gemeente worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op verzoek van de 
gemeenteraad. U ziet van ons: onderzoeksrapporten, rekenkamerbrieven en/of 
het vervullen van een klankbordrol voor bijvoorbeeld het auditcomité. 
 
Communicatie en zichtbaarheid  
De RMB voert een actief communicatiebeleid en heeft een eigen website 
www.rkc-mb.nl, waar alle rapporten en andere actuele informatie openbaar 
wordt gemaakt. RMB wil zichtbaar zijn voor de ‘stakeholders’ en streeft er actief 
naar relaties te onderhouden met bestuur en ambtelijke organisaties van 
Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Loon op Zand. De RMB heeft ook aandacht voor 
de lokale pers. Per onderzoek beoordeelt de RMB of een persbericht nuttig is.  
 
Raadpleging gemeenteraden voor nieuwe onderzoeken 
In de loop van 2023 zal de RMB de gemeenteraden raadplegen voor de selectie 
van nieuwe onderzoeken. Mocht u suggesties, vragen en/of opmerkingen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer-
commissie in Midden-Brabant, de heer Kees van Rietschoten. Hij is bereikbaar 
via bijgevoegde link. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de 
accountmanager van uw gemeente. 

https://www.rkc-mb.nl/portfolio-items/dienstverlening-2022/
https://www.rkc-mb.nl/portfolio-items/wob-woo/
https://www.rkc-mb.nl/portfolio-items/wob-woo/
https://www.rkc-mb.nl/portfolio-items/jeugdzorg-2022/
http://www.rkc-mb.nl/
https://www.rkc-mb.nl/contact/
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Criteria voor selectie onderzoek 
De RMB hanteert bij de selectie van onderwerpen voor onderzoek de volgende 
criteria, zoals deze zijn opgenomen in haar onderzoeksprotocol:  
• Het onderwerp heeft een duidelijk financieel, maatschappelijk en/of 

politiek belang;  
• De verwachting bestaat dat er bijgedragen wordt aan de doelmatigheid en 

de doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid;  
• Er is sprake van een risico: gebrekkige uitvoering heeft relatief ernstige 

financiële of maatschappelijke gevolgen;  
• De meerwaarde van een onderzoek door de RMB (in plaats van een ander 

gremium) moet duidelijk zijn en dient te worden geëxpliciteerd. Als een 
ander gremium geschikter is voor het onderwerp, dan draagt de RMB het 
over;  

• Het onderwerp moet voor de RMB haalbaar zijn en passen binnen haar 
financiële en organisatorische mogelijkheden;  

• Het dient door de gemeente beïnvloedbaar beleid te betreffen.  
• De commissie zal onderzoeken uitvoeren in diverse stadia van de 

beleidscycli: de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de 
beleidsevaluatie. 

 
Financiële verantwoording 2022  

 Budget 2022  Besteding 2022 

Diensten (Vnl. onderzoek informatieveiligheid)  47.395 

Vergoeding leden en secretaris-onderzoeker  70.726  

Overige kosten (vnl. lidmaatschap NVRR)  800 

Totaal 120.000 118.921 

 
 Rooster van aftreden 

Rooster van aftreden Benoeming  
1e termijn 

Benoeming  
2e termijn 

Einde huidige 
termijn 

John Verhoeven, voorzitter 1-1-2018  1-1-2022 1-1-2026  

Danielle van Dongen, lid 1-1-2018  1-1-2022 1-1-2026 

Harrie Verbon, lid 1-1-2020 - 1-1-2024 

Kees van Daal, lid 1-9-2021 - 1-9-2025 

 


