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Aan de raad,

1. Inleiding
De rekenkamercommissie Steenbergen heeft een onderzoek uitgevoerd naar participatie in de 
gemeente Steenbergen. Dat onderzoek heeft geresulteerd in de bijgevoegde rekenkamerbrief over 
kerngericht werken. 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.

2. Achtergrond
De rekenkamer is een onafhankelijke commissie met als doel om de controlerende taak van de 
gemeenteraad te versterken. De gemeentelijke rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, 
de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk, adviserend orgaan van en voor 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. Minimaal één keer per jaar vindt er een gesprek 
plaats tussen de rekenkamercommissie en het presidium om het jaarplan te bespreken.

3. Overwegingen
Borging en opvolging van de succesfactoren
Een rekenkamerrapport eindigt meestal met conclusies en aanbevelingen. De aanbevelingen 
worden voorgedragen aan de raad om over te nemen en toe te passen bij het opstellen van nieuw 
beleid. Met het onderzoek naar kerngericht werken heeft de rekenkamercommissie geconstateerd 
dat een volledige beleidsevaluatie nu nog te vroeg is. In 2018 is kerngericht werken in de gemeente 
geëffectueerd. In tegenstelling tot andere rapporten eindigt dit onderzoek dus niet met conclusies 
en aanbevelingen, maar met thematische succesfactoren.

Vanwege dat kerngericht werken een project en proces is dat nog in ontwikkeling is, wordt 
voorgesteld om de succesfactoren in te bedden in de verdere uitwerking van kerngericht werken. 
Om zich te houden op de borging van de aangedragen succesfactoren wordt het college 
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opgedragen om in oktober 2020 (vóór de begrotingsbehandeling van 5 november) met nadere 
informatie te komen over de wijze waar waarop deze succesfactoren worden toegepast.

4. Middelen
n.v.t.

5. Risico's
n.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
Rapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en zijn te downloaden via het 
raadsinformatiesysteem. Het verspreiden van het rapport onder de deelnemers van het onderzoek 
is aan de rekenkamer.
Via de reguliere planning en control documenten wordt u op de hoogte gehouden van de opvolging 
van de aanbevelingen uit overige rapporten.

7. Voorstel
U wordt voorgesteld het rekenkamerrapport 'Kerngericht werken in de gemeente Steenbergen’ aan te 
nemen en het college op te dragen vóór de begrotingsbehandeling nadere informatie te verstrekken
over wijze waarop de succesfactoren zijn geïpñptęmenteerd in de werkwijze van kerngericht werken.

Hoogachtend,

drs. E.P.M. van der Meer
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