
  
 

  
 
 

Aan: de gemeenteraden van 

Gemeente Bladel 

Gemeente Eersel 

Gemeente Oirschot 

Gemeente Reusel-De Mierden         

      

Betreft: Onderzoeksprogramma 2022    

Bladel, 22 december 2021 

 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

Op grond van artikel 11, lid 2 van de verordening1 dient het onderzoeksprogramma 

(‘werkplan’) uiterlijk op 1 oktober te worden aangeboden aan de gemeenteraden. Die datum 

was, als gevolg van de benoeming per diezelfde datum, uiteraard niet haalbaar. De 

commissie heeft (de raadsleden in) de afzonderlijke presidia in de gelegenheid gesteld om 

ons suggesties ten aanzien van de onderwerpkeuze te doen. Over de in dit onderzoeksplan 

2022 opgenomen onderwerpen heeft, conform de notitie ‘Invulling gezamenlijke 

rekenkamercommissie’ op 15 december jl. afstemming plaats gevonden met de door de 

gemeenteraden ingestelde klankbordgroep.  

Op grond van de in 2020 door de gemeenteraden van Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De 

Mierden vastgestelde, gelijkluidende verordeningen doet de gezamenlijke 

rekenkamercommissie onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid 

van het door de afzonderlijke gemeenten gevoerde beleid. De gemeenteraden hebben 

gekozen voor een ‘regisserende rekenkamercommissie’2, hetgeen betekent dat de externe 

leden zelf geen onderzoek verrichten, maar zich beperken tot het opstellen van een 

onderzoeksplan, een opstellen van onderzoeksopzet, het selecteren van een 

onderzoeksbureau (of onderzoeker) en het in opdracht van de commissie laten verrichten 

van onderzoek en de begeleiding daarvan. 

 
1 https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/81bb8db5-5651-497e-a585-
137c1254590b?documentId=b5f1e23b-98b6-4ae7-a683-2f533783948e 
2 Functieprofiel leden rekenkamercommissie, december 2020 

https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/81bb8db5-5651-497e-a585-137c1254590b?documentId=b5f1e23b-98b6-4ae7-a683-2f533783948e
https://eersel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/81bb8db5-5651-497e-a585-137c1254590b?documentId=b5f1e23b-98b6-4ae7-a683-2f533783948e


Bij de keuze voor de onderwerpen hebben wij de in het vigerende onderzoeksprotocol 

opgenomen criteria gehanteerd, i.c.:  

1. er is sprake van een substantieel belang in financieel, organisatorisch, bestuurlijk of 

maatschappelijk opzicht; 

2. toegevoegde waarde van het onderzoek; de leereffecten en nieuwe inzichten 

rechtvaardigen de onderzoeksinspanning; 

3. het vermoeden bestaat dat doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid kan 

worden verbeterd; 

4. subsidiariteit: de onderzoeksvraag is niet op een andere, meer eenvoudige, wijze te 

beantwoorden; 

5. actualiteit van een specifiek onderwerp. 
 

Daarnaast streeft de commissie naar een evenwichtige verdeling van 

onderzoeksonderwerpen over de beleidsterreinen. 

In 2019 zijn er twee (lokale) onderzoeken gestart in Oirschot (besluitvorming en 

informatievoorziening over de langzaamverkeersbrug) en in Reusel-De Mierden (Woonvisie). 

In 2020 heeft er een (lokaal) onderzoek plaats gevonden naar onderschrijdingen van de 

begroting in de gemeente Eersel. In deze beide jaren heeft er dus geen gezamenlijk 

onderzoek plaats gevonden en zijn slechts 3 van de 4 onderzoeken uitgevoerd. 

Het ligt dus voor de hand om in 2022 ieder geval een onderzoek uit te voeren in de 

gemeente Bladel en een gezamenlijk onderzoek voor de vier gemeenten. 

Op basis hiervan en de opdracht om (jaarlijks) afwisselend één gezamenlijk voor de vier 

deelnemende gemeenten, respectievelijk twee lokale onderzoeken per jaar te verzorgen, 

hebben wij gekozen voor de volgende onderzoeksonderwerpen: 

A. Gezamenlijk: Omgevingswet 

Volgens de huidige inzichten is de invoeringsdatum van de omgevingswet 1 juli 2022. 

De Omgevingswet is een complexe wetswijziging met een majeure impact op zowel 

de wijze waarop de ambtelijke organisatie en het bestuur zich dienen te verhouden 

tot initiatiefnemers en belanghebbenden als ook ten aanzien van formele procedures 

en het ICT-omgeving waarbinnen deze ontwikkeling plaats moet vinden. 

De hoofdvraag voor het onderzoek is: 

“Zijn de Kempengemeenten klaar voor de omgevingswet?” 

 

B. Bladel, Woonbeleid 

Wonen is een belangrijk grondrecht. Artikel 22 van de Grondwet is daar helder over. 

Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid'. 

Een grondrecht dat verder uitgewerkt wordt in de Woningwet en Huisvestingswet. En 

hier komt dan ook de lokale overheid in beeld. Zeker nu woonruimte zo schaars en 

kostbaar is en veel verschillende groepen inwoners onbereikbaar. Ook in Bladel. In 

juli 2016 stelde de gemeenteraad van Bladel de woonvisie 'de juiste woning op de 

juiste plek' vast. Op 1 februari 2018 volgde een actualisatie en in 2019 volgde een 

regionale woonvisie, 'De Kempische visie op wonen 2019-2023'.  

 



De oorspronkelijke lokale woonvisie is helder in haar ambities. Meer kwaliteit, 

bouwen naar behoefte en bijzondere aandacht voor specifieke groepen zoals 

'inwoners die daar niet zelf voor kunnen zorgdragen en starters. Gevolgd, en dat is 

belangrijk, door 19 concrete beslispunten. Een evaluatie van dit lokaal beleid hebben 

we (nog) niet aangetroffen. Wel de nieuwe regionale visie die in 2019 is vastgesteld. 

Er is/was sprake van tegenstrijdigheden tussen de Bladelse woonvisie en de 

Kempische visie op wonen. Om hier helderheid in te verschaffen heeft het college in 

september 2020 een raadsmededeling hieromtrent aan de gemeenteraad verzonden. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt: Is het woonbeleid van Bladel doeltreffend? Met 

andere woorden heeft het door de raad vastgestelde beleid bijgedragen aan de 

ambities en doelen die de raad in dit beleid heeft opgenomen, zowel het vigerende 

(regionale) beleid als het inmiddels afgeronde beleid?  

 

C. Oirschot, Kwaliteit van de publieke dienstverlening 

De hoofdvraag voor het onderzoek is: 

“Is het beleid ten aanzien van de (gemeentelijke) dienstverlening doeltreffend en 

doelmatig?” 

Publieke dienstverlening heeft te maken met de wijze waarop de (directe) 

dienstverlening aan de inwoners en organisaties is georganiseerd en de wijze waarop 

deze in de praktijk voldoet aan de eisen die niet alleen het gemeentebestuur maar 

ook de wetgever hieraan stelt. Tijdens onze kennismakingsronde hebben wij 

begrepen dat dit onderwerp de aandacht heeft van de gemeenteraad en wordt 

ervaren als onderwerp dat aandacht behoeft. 
 

De -per onderzoek- vastgestelde onderzoeksopzet, inclusief doel van het onderzoek, 

onderzoeksvraag, normenkader en planning wordt voorafgaand aan de start van het 

onderzoek ter informatie aan de betreffende gemeenteraad, respectievelijk gemeenteraden 

aangeboden. 

Het onderzoeksprogramma is vastgesteld in de vergadering van de rekenkamercommissie 

op 16 december 2021. 

Tot slot 

Voor alle hiervoor aangegeven onderwerpen dient voorafgaand aan de daadwerkelijk 

onderzoeksstart nog een verkennend onderzoek te worden. Dit kan aanleiding geven tot 

bijstelling van de onderzoeksvraag of tot heroverweging van het betreffende 

onderzoeksonderwerp.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief eventuele vragen hebben of een toelichting wensen 

dan vernemen wij dat uiteraard graag van u.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de rekenkamercommissie,  de voorzitter,   

  



Hein-Willem Vlemmix 


