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Hernieuwd kennismaken: William van Deursen
William Van Deursen is vanaf
2012 als vicevoorzitter werkzaam
voor de Rekenkamercommissie
Venlo. Hij heeft als voorzitter van
begeleidingscommissies diverse
onderzoeken begeleid en mede
uitgevoerd waaronder decentralisatie
rijksoverheidstaken maatschappelijk
Domein, Effecten woonlastenbeleid
Venlo 2010-2013, wijkgericht werken
en Villa Flora. Van Deursen is onder

andere als coach voor het executive
management van bedrijven en leden
van de Eerste en Tweede Kamer actief.
Daarnaast is hij als toezichthouder lid
van diverse Raden van Toezicht zowel
in de non-profit als in de profitsector
en bekleedt hij diverse nevenfuncties
ook in toezichthoudersland. Van
Deursen wordt voorgedragen voor
een herbenoeming voor de komende
3 jaar.

Rekenkamerbrief over het Fort van Venlo
De Rekenkamer is gevraagd voor bijstand
bij het dossier gebiedsontwikkeling
Kazernekwartier. Deze ondersteuning
zal worden geleverd in de vorm van
een z.g. rekenkamerbrief. Doel van de
rekenkamerbrief is inzichtelijk te maken
welke informatie de gemeenteraad nodig
heeft om tot een zorgvuldige afweging
te komen. De brief kan dienen als een
soort checklist die de raadsleden kunnen
gebruiken bij de voorbereiding op de
behandeling van het raadsvoorstel in het
eerste kwartaal van 2016. Om die reden
wordt de brief in november verzonden
naar de raad, ondanks het uitstel van
het raadsvoorstel. Bedoeling is om de
rekenkamerbrief in de Beeldvorming van
november toe te lichten.

Vacature Extern Lid

De Rekenkamer heeft in overleg met het presidium van de gemeente Venlo de vacature voor een extern
lid opengesteld. We zoeken een kandidaat met kennis en ervaring op het gebied van beleidsonderzoek,
overheidsfinanciën en een sterk ontwikkeld bestuurlijk inzicht. Het streven is om met deze vacature het
team verder aan te vullen en zodoende een gemengd team qua kennis en ervaringsdeskundigheid te
verkrijgen. Ambitie is om eind 2015 de gemeenteraad een voordracht te doen (zie voor de vacature
www.gemeenteraad.venlo.nl/rekenkamer).

Brief minister Plasterk
Vlak voor het zomerreces is door minister
Plasterk een pakket van maatregelen
aangekondigd ter stimulering van
gemeenschappelijke rekenkamers. In dat
actieplan zijn maatregelen opgenomen
die de lokale rekenkamers direct treffen,
met als belangrijk element dat raadsleden
dan niet langer zitting kunnen nemen in
onze rekenkamer. Net als in veel andere
(Limburgse) gemeenten is in Venlo heel
bewust de keuze gemaakt voor een
gemengde commissie van raadsleden en
externe leden. In een gezamenlijke brief
met 21 andere gemeenten (als Apeldoorn,
Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en
Zwolle) heeft Venlo zich sterk gemaakt
voor dit punt. De rekenkamer Venlo zal dit
standpunt, samen met andere gemeenten,
ook onder de aandacht brengen van de
NVRR (belangenvereniging rekenkamers).

Het team van de rekenkamer. V.l.n.r.: raadslid Van Crooy, raadslid Van den Beucken, de voorzitter van de
rekenkamer mevrouw Van den Berg, extern rekenkamerlid dhr. Van Deursen, de secretaris van de rekenkamer mevrouw Van Geel, raadslid Spijksma.

Onderzoek Grondbedrijf
Het onderzoek naar het grondbedrijf van de
gemeente Venlo is gestart. Doelen van het
onderzoek zijn:
A. Inzicht verkrijgen in het beleid, de
verantwoording en uitvoering van de grondexploitaties. Beleid en de verantwoording
(verhouding gemeenteraad en college) en het
niveau van de uitvoering (verhouding college
en ambtelijke organisatie);
B. Inzicht verkrijgen in de parameters in
relatie tot de waardering van de verschillende
complexen: de niet in exploitatie zijnde
complexen, de in exploitatie zijnde
complexen en de overige complexen;

C. Inzicht verkrijgen in vraag- en aanbod in theorie
(marktanalyse, contingent provincie) en de praktijk
(exploitatieplannen in relatie tot de werkelijke aanen verkopen).
De looptijd van het onderzoek is van oktober 2015
tot en met april 2016. De bedoeling is om het
rapport in mei 2016 aan te bieden aan de
gemeenteraad.

