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Emiel Broere benoemd als nieuw extern lid rekenkamer Venlo
“Sinds januari ben ik lid van de
Venlose rekenkamer. Met Venlo heb
ik iets speciaals. Hoewel ik opgroeide
in het dorpje Well, was Venlo toen
dé grote stad waar we als gezin
naartoe gingen. Later ging ik er
naar school, en werkte aansluitend
bijna 7 jaar bij een bedrijf in Venlo. In
2003 startte mijn publieke loopbaan,
bij de gemeente Venray. Nu ben ik
Business Controller bij de gemeente
Oss (90.000 inwoners). Daar werk
ik aan thema’s op het gebied van
bestuur, financiën, personeel,
organisatie, stadsontwikkeling, ICT

en samenwerkingsverbanden. Mijn
rekenkamerervaring begon in 2006.
Nu ben ik ook rekenkamerlid in
Gennep en in Horst aan de Maas.
Voor de gemeente Boxmeer ben ik
lid van de klachtencommissie. Voor
een traineeship van gezamenlijke
Brabantse overheden coach ik
afgestudeerde academici. Ik houd
van koken, autosport en autorijden.
Enkele dagen per maand ben ik
vrachtwagenchauffeur en vervoer dan
groente & fruit naar België. Naast me
staan een geweldige vrouw, zoontje
(2), en sinds kort een dochtertje.

Onderzoek gemeentelijke dienstverlening
De Rekenkamercommissie Venlo gaat een
belevingsonderzoek uitvoeren bij haar inwoners
en ondernemers. Centrale thema is: hoe de
gemeente Venlo uitvoering geeft aan haar
ambities en doelstellingen op het gebied van
gemeentelijke dienstverlening. Daarmee wil de
Rekenkamercommissie Venlo een antwoord
krijgen op de vraag of de gemeente de
beoogde (maatschappelijke) effecten van zijn
dienstverlening in de praktijk daadwerkelijk
behaalt.
‘Hoe ervaren burgers de dienstverlening van de
gemeente Venlo, wat kan de gemeente daar
van leren, en hoe kan de gemeenteraad nog
beter sturen op een optimale dienstverlening?’
Om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden zal gebruik worden gemaakt
van een beoordelingskader. Dit kader biedt
de handvatten voor het beantwoorden
van de vraag in hoeverre de gemeentelijke
dienstverlening als goed of conform de
gestelde ambities is te typeren en of/waar er
ruimte voor verbetering is.

Het beoordelingskader gaat in op de volgende drie
elementen:
1. De wijze waarop het gemeentelijk
dienstverleningsproces is ingericht.
2. De wijze waarop inwoners en ondernemers
de dienstverlening ervaren.
3. De wijze waarop de raad een rol speelt in de
gemeentelijke dienstverlening.
De hoofdvraag is positief te beantwoorden als blijkt dat:
- Het gemeentelijk dienstverleningsproces weloverwogen
(op basis van bewuste en beargumenteerde keuzes) is
ontworpen en vastgelegd en volgens dit procesontwerp
wordt uitgevoerd);
- De inwoners en ondernemers de gemeentelijke
dienstverlening als positief ervaren;
- De gemeenteraad een weloverwogen (op basis van
bewuste en beargumenteerde keuzes) rol heeft in de
gemeentelijke dienstverlening.
Het onderzoek start begin februari en zal tot aan het
zomerreces doorlopen, waarna bespreking in de
gemeenteraad zal plaatsvinden.

Werkatelier met de Raad: `Inzicht…in het grondbedrijf`
Het werkatelier van 27 januari met de raad
over het grondbeleid heeft een aardig beeld
opgeleverd hoe een deel van de raad zicht
heeft op het grondbedrijf van Venlo.
De sessie begon met een minicollege over
het grondbedrijfproces en een quiz over het
grond bedrijf. Vragen zoals: ‘welk project van
het grondbedrijf heeft de meeste financiële
impact? Wat is netto contant waarde?’
moesten worden beantwoord door de
aanwezigen. Dat leverde een aardig beeld op
over de parate kennis.

Dit leidde tot een geanimeerde discussie en gaf
ook de behoefte aan van de aanwezigen. De
rekenkamercommissie was blij met de
betrokkenheid en uit de behoeftepeiling kwam
interessant inzicht in de betrokkenheid en
wensen van de raad bij het grondbeleid.

Daarna werd er in twee groepjes
gevraagd: ‘welke informatievoorziening
en verantwoording richting raad kent u en
hoe zou u invulling willen geven aan de
kaderstellende en controlerende rol door de
gemeenteraad?’.

Rekenkamer Venlo gaat Regionaal
Er vindt op een groot aantal terreinen
samenwerking plaats tussen de gemeenten in
de regio, zowel op sociaal-maatschappelijk,
economisch en ruimtelijk vlak, als op het
gebied van dienstverlening. Als rekenkamer(commissie)s zijn wij een belangrijke
adviespartner voor de gemeenteraden in het
sturen en controleren op deze ontwikkelingen.
Ook voor rekenkamer(commissie)s dienen
de mogelijkheden voor (meer) samenwerking
zich consequent aan. Daar waar het gaat om
thema’s die de gemeentegrenzen overschrijden,
kunnen er immers rekenkamers(commissie)s
voor kiezen om in gezamenlijkheid bepaalde
onderwerpen te onderzoeken.
De Rekenkamer Venlo heeft samen met
de rekenkamercommissies Peel en Maas
en Beesel het initiatief genomen om de

rekenkamer(commissie)s in onze regio
hernieuwd bij elkaar te brengen, tijdens een
gezamenlijke bijeenkomst op donderdagavond
3 maart 2016 in het gemeentehuis van Peel
en Maas. Samen met alle betrokkenen willen
wij verkennen of het mogelijk is om een
gezamenlijk (pilot-) onderzoek te starten en
daarmee de samenwerking een nieuwe impuls
te geven.

