
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 

Van de voorzitter 

De rekenkamer heeft, net als de raad, in feite een 
overgangsjaar: we hebben nieuwe interne leden, we zijn 
druk bezig met het voorbereiden van de (wettelijk verplichte) 
overgang naar een onafhankelijke rekenkamer in 2023, en we 
hebben na een lange zoektocht vlak voor de zomer gelukkig 
een nieuwe rekenkamersecretaris gevonden. 
Deze zomer heeft de rekenkamer ook twee onderzoeken 
afgerond. We proberen onze rapporten altijd te spreiden in de 

Nieuwe interne leden 

tijd, maar soms lukt dat niet: het ene onderzoek gaat langzamer 
dan gedacht, en het andere juist wat sneller. Vandaar dat we dit 
najaar twee rapporten aan de raad aanbieden. 
In november doen we weer ons traditionele rondje langs de 
fracties. We verheugen ons erop de raadsleden op die manier 
allemaal te spreken. Tot ziens! 

Klaartje Peters 

Na de verkiezingen van maart 2022 heeft de rekenkamer ook weer 
drie nieuwe interne leden. De raadsleden Inge Simons, Raquel 
van der Put en Lars Heuvelmans zijn benoemd in de Rekenkamer 
Venlo. Hieronder enkele eerste indrukken. 

Lars Heuvelmans 
‘In de rekenkamer staat waarheidsvinding en samenwerking 
centraal, een welkome afwisseling ten opzichte van de veelal 
ideologische en partij-politieke drijfveren en dynamiek in de 
raadzaal.’ 

Raquel van der Put 
‘Als je buren het goed hebben, dan heb jij het ook goed.’ 

‘De reden dat ik in de politiek ben gerold, is omdat ik me betrokken 
voel bij onze maatschappij. Ik luister, observeer, lees en debateer 
graag. Lidmaatschap van de raad vind ik dus ontzettend leuk, en 
een eer om deze rol te vervullen de komende drie en half jaar.’ 

Nieuwe secretaris 

 Nu is het lidmaatschap van de rekenkamer een mooie balans in het 
raadswerk, niet alleen in het politiek debat mijn rol vervullen, maar 
ook mijn steentje bijdragen in het wetenschappelijke onderzoek 
en de verbinding zoeken naar de samenleving. Omdat vanaf 2023 
raadsleden geen deel meer mogen uitmaken van rekenkamers is dit 
lidmaatschap helaas van korte duur.  

Vanaf 1 januari 2022 had de reken-
kamer door verschuivingen binnen 
de griffie een vacature voor een 
rekenkamersecretaris. Paul Bosch 
heeft tijdelijk die functie voor ons 
vervuld. Wij zijn blij om te kunnen 
melden dat vanaf 15 juni Debbie 
Steens de nieuwe, vaste secretaris 
is van de rekenkamer. Zij stelt zich 
graag even kort aan u voor. 

‘‘Ik heb Nederlands Recht gestu-
deerd en mijn diploma behaald aan 

de Universiteit Maastricht. Aansluitend ben ik ongeveer 10 jaar 
manager Bedrijven geweest bij diverse Rabobanken. Ik heb hier, na 
mijn juridische opleiding, de economische kennis verworven en ook 
diverse leidinggevende opleidingen met succes afgerond. Ik heb 
ervaring met de functie van rekenkamersecretaris door mijn werk 

als secretaris van de Rekenkamer van de gemeente Sittard-Geleen, 
sinds 2020. 

Ik ben zeer gemotiveerd mooie onderzoeken te gaan opstarten en 
uitvoeren met deze ervaren en gedreven rekenkamer. De rekenkamer 
onderzoekt zoals bekend: 

• de doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar
    beleid bereikt wat zij wil? 
• de doelmatigheid: heeft de gemeente het 
    beschikbare geld goed besteed? 
• de rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de 
    regels en wetten gehouden? 

Het lijkt me leuk om eens persoonlijk kennis met u te maken. Hebt 
u vragen over of voor de rekenkamer loop dan gewoon even bij mij 
langs op de griffie. U bent altijd welkom.’’ 



 

April 2022: rekenkamerbrief aandachtspunten begroting 

In april 2022 heeft de rekenkamer een rekenkamerbrief met een aantal opmerkingen bij de 
meerjarenbegroting 2022-2025 aan de raad aangeboden, bedoeld om de raad van dienst 
te zijn bij de behandeling van de Kadernota en jaarrekening van 2022 en mogelijk ook bij 
de besprekingen in het kader van de coalitievorming. De brief plaatst de begroting in een 
wat breder perspectief en benoemt enkele aanvullende inzichten en risico’s die daaruit 
voortvloeien. 

Burgerinitiatieven belicht 

Bekijk Rekenkamerbrief 

Op 12 oktober heeft de rekenkamer een rapport gepresenteerd over de manier waarop 
Bekijk bestuurlijk rapportde gemeente omgaat met burgerinitiatieven. We denken raad en college van dienst te zijn 

geweest met een inventarisatie van de burgerinitiatieven die zich de afgelopen jaren bij de 
gemeente Venlo hebben gemeld voor ondersteuning, en de wijze waarop de samenwerking 
tussen gemeente en initiatiefnemers verloopt. De lessen zijn in vier aanbevelingen vertaald. Ervaringen en effecten 
De raad beslist binnenkort over het overnemen van die aanbevelingen. 

Wetswijziging versterking decentrale rekenkamers: 
rekenkamercommissies afgeschaft 

Na enkele jaren onzekerheid is nu dan toch de kogel door de 
kerk: per 1 januari 2023 treedt de Wet versterking decentrale 
rekenkamers in werking. 

De belangrijkste consequentie voor Venlo is dat we afscheid 
moeten nemen van de gemengde rekenkamercommissie met 
raadsleden en externe leden, en voortaan een onafhankelijke 

Te verwachten in november 2022: 
Rapport leegstand Venlo 

In november zal de rekenkamer haar rapport over de 
leegstand in het centrum van Venlo aan de raad aanbieden. 
De gemeente heeft een belangrijke rol bij de bestrijding 
van leegstand, samen met onder meer ondernemers en 
vastgoedeigenaren. Hoe vult de gemeente die rol in, welke 
instrumenten worden ingezet en wat zijn hiervan de effec-
ten? De focus ligt op de binnenstad van Venlo, maar we 
kijken ook met een schuin oog naar het centrum van Blerick 
en Tegelen. 

rekenkamer met enkel externe leden moeten hebben. De 
vervolgvraag die hieruit voortvloeit, is: hoe gaan de gemeenteraad 
en de rekenkamer voortaan de relatie inrichten? Omdat er op veel 
plekken in het land al onafhankelijke rekenkamers bestaan, kunnen 
we daarvan leren. Dit onderwerp is op 28 september besproken in 
het presidium. De verordening zal moeten worden vervangen, dus 
die komt zo spoedig mogelijk voor besluitvorming naar de raad. 

Rondje fracties 

Op 7 en 14 november 2022 gaat de rekenkamer kennismaken 
met alle fracties. Onze secretaris heeft reeds contact opgenomen 
om een afspraak in te plannen, bij voorkeur op een avond 
dat de fractie op het stadskantoor vergadert. Tijdens deze 
kennismakingen zal de rekenkamer ook vragen naar suggesties 
voor toekomstige onderzoeksonderwerpen. Die gebruiken we bij 
de opstelling van het onderzoeksprogramma voor 
2023 en 2024. 

https://www.venlo.nl/rekenkamerbrief-aandachtspunten-gemeentelijke-financien
https://www.venlo.nl/sites/default/files/2022-10/BESTUURLIJK%20RAPPORT_burgerinitiatieven_0.pdf
https://www.venlo.nl/sites/default/files/2022-10/2022%20Burgerinitiatieven%20in%20Venlo%20-%20Rapport%20voor%20de%20Rekenkamer%20Venlo.pdf

