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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De rekenkamercommissie Steenbergen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitvoering van het 
armoedebeleid in de gemeente Steenbergen. Dat onderzoek heeft geresulteerd in het bijgevoegde 
rapport, conclusies en aanbevelingen. Zoals ook is opgenomen in de verordening en werkwijze van de 
rekenkamercommissie heeft het college de gelegenheid gehad om inhoudelijk op het rapport te reageren. 
De reactie van het college is als bijlage bij het rapport toegevoegd. 

Begin dit jaar heeft de rekenkamercommissie haar jaarplan 2017 aan het presidium aangeboden en het 
onderzoek naar het armoedebeleid aangekondigd. 

2. Achtergrond 
De rekenkamer is een instrument om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. De 
gemeentelijke rekenkamer heeft, zoals aangegeven in artikel 182 van de Gemeentewet, als doel om de 
doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 
bestuur te onderzoeken. 
De rekenkamercommissie is een onafhankelijk, adviserend orgaan van de gemeenteraad en kan 
zelfstandig haar onderzoeksonderwerpen bepalen. Dit doet de commissie jaarlijks door het opstellen van 
een longlist met potentiële onderwerpen en een shortlist die, volgens criteria van de werkwijze van de 
rekenkamer, uitvoerbaar zijn. De onderwerpen worden getoetst in het presidium en er kunnen 
onderwerpen aan de longlist worden toegevoegd. 

3. Overwegingen 
Borging van de aanbevelingen 
leder rekenkameronderzoek eindigt met een aantal conclusies en aanbevelingen. Tot voor kort werden 
rapporten van de rekenkamercommissie aangenomen zonder hier verdere acties aan te verbinden. Om 
het belang van de commissie en de controlerende taak van de raad te versterken, wordt het rapport dit 
keer vergezeld met een voorstel de aanbevelingen uit het rapport bestuurlijk te borgen en hiervan verslag 
te doen. 

4. Middelen 
Niet van toepassing. 

5. Risico's 
Niet van toepassing. 

Ter inzage ligt: 



6. Communicatie/Aanpak 
Vanwege dat het rapport niet binnen de gebruikelijke aanlevertermijnen geagendeerd kon worden, is 
hierover contact opgenomen met de agendacommissie met het verzoek het rapport na het sluiten van de 
termijn te agenderen. 

Rapporten van de rekenkamer zijn openbaar. Na besluitvorming over het rapport wordt deze gepubliceerd 
op de eigen pagina van de rekenkamer op het raadsinformatiesysteem. 

7. Voorstel 
Voorgesteld wordt het rapport en de hierin opgenomen aanbevelingen en conclusies over te nemen en 
het college op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport en de gemeenteraad 
voor de perspectiefnota met betrekking 2019 (dus behandeling 2018) te informeren over de uitvoering 
daarvan. 
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