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Zoals jullie weten ben ik sinds maart
2015 jullie nieuwe voorzitter. De motivatie
om te solliciteren als voorzitter van de
Rekenkamer Venlo was 2-ledig, ik hou
van het Rekenkamerwerk en van steden.
Wat is het mooier om dit te combineren:
de stad Venlo te leren kennen en bezig
zijn met werk dat ik leuk vind om te
doen. Ik woon vanwege mijn passie voor
paarden in het buitengebied van het
gehuchtje Helkant vlak bij Breda. Ik ben

getrouwd en we hebben 2 kinderen.
Mijn dagelijkse werkzaamheden liggen
op het gebied van Public Affairs. Ik
adviseer overheden over Haagse
en Europese aangelegenheden,
ben belangenbehartiger en
subsidiewijzer. Naast de voorzitter
van de Rekenkamer Venlo ben ik
voorzitter van de rekenkamer Dongen,
Goirle en Loon op Zand en lid van de
Rekenkamer Leerdam.

Herintroductie Bestuurlijk Wederhoor
Voor het onderzoekrapport Villa Flora heeft de
Rekenkamer Venlo bestuurlijk wederhoor toegepast.
In veel Rekenkamers wordt bestuurlijk wederhoor
toegepast. In Venlo is enige tijd geleden om
wille van de doorlooptijd van onderzoek en met
name de actualiteit de keuze gemaakt om geen
bestuurlijk wederhoor toe te passen. Gezien de
discussies hierover hebben we als Rekenkamer
het voorstel gedaan om het bestuurlijk wederhoor
te herintroduceren en al als pilot toe te passen bij
het onderzoek Villa Flora. De motivatie hiervoor
was gelegen in het belang van de zorgvuldigheid,
geloofwaardigheid en doeltreffendheid van het

Rekenkameronderzoek. De procedure is ontleend
aan de Algemene Rekenkamer. Hoor en wederhoor
is ontleend aan de rechtspraak en journalistiek.
Het geeft aan de ene kant de volledigheid bij de
waarheidsvinding, bij het vaststellen van feiten. Aan
de andere kant zorgt het voor evenwichtigheid in
de beoordeling bij het waarderen van de feiten. Het
bestuurlijk wederhoor bij het onderzoek Villa Flora
heeft zeker een meerwaarde gehad, het nawoord van
de Rekenkamer laat dat zien. Als Rekenkamer Venlo
zullen we het onderzoeksprotocol hierop wijzigen en
na het reces aan uw raad voorleggen.

Jaarverslag en Jaarprogramma 2015

Door de wisseling van de wacht is het
jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 enigszins
verlaat. Via het jaarverslag 2014 rapporteert
de rekenkamer over :
> de onderzoeken die in het afgelopen jaar
(en de eerste helft van dit jaar) zijn
verricht.
> de inzet van de middelen in 2014.
In het jaarverslag is ook het programma
voor 2015 opgenomen en de onderzoeken
die wie nog dit jaar gaan starten. In januari
2016 zullen we het jaarplan 2016 en het
jaarverslag 2015 aanbieden.

Nieuwe onderzoeken 2015
Grondbeleid
De Rekenkamer is bezig met een onderzoekopzet
naar het grondbeleid en grondbedrijf. In dit
onderzoek zullen de informatievoorziening naar de
gemeenteraad aangaande het grondbeleid en de
ruimtelijke projecten, de ruimtelijke programmering,
de grondexploitaties, de realisatie door de jaren
heen en de financiële prognose aan de orde
komen. Een onderzoeksopzet is in voorbereiding.
Het onderzoek is een groot onderzoek met enige
doorlooptijd. In de planning zal in het voorjaar 2016
in concept gereed zijn.
Kazerneterrein
De Rekenkamer doet momenteel een
vooronderzoek om te bezien of een onderzoek
of rekenkamerbrief naar het Kazerneterrein
een meerwaarde kan leveren bij de
besluitvorming. Afhankelijk van de uitkomsten
van het vooronderzoek beslist de Rekenkamer
of er een onderzoek of rekenkamerbrief naar het
Kazerneterrein wordt opgesteld.

Belevingsonderzoek Herindeling
In de zomer 2015 zullen we starten met het
Belevingsonderzoek Herindeling. Het is een kwalitatief
sociografisch onderzoek hoe inwoners de herindeling
hebben ervaren en nog ervaren. Met dit onderzoek
geeft de Rekenkamer een handreiking aan de raad
over hoe inwoners de herindeling beleven.

