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Hoorcollege Grondbeleid
Op 15 februari gaven Bert Senden [finance en
control gemeente Venlo] en Anne van Eldonk van het
onderzoeksbureau Fakton de raadsleden een kijkje in
de keuken van het grondbedrijf en het grondbeleid. In
quizvorm werd de kennis van het grondbeleid gepeild.
Anne nam de raadsleden mee in de wondere wereld van
vastgoed en vastgoedontwikkelingen en Bert zoomde in
op de Venlose praktijk. Hoe het staat met het opvolgen
van de aanbevelingen van het onderzoek grondbeleid.
Een inspirerende en leerzame avond. Bedoeling is om
deze themabijeenkomst ook aan de nieuwe raad aan te
bieden.
Bert Senden van de gemeente Venlo en Anne van Eldonk, onderzoeksbureau Fakton
in dialoog met de gemeenteraad.

In de Kijker: Regionaal Onderzoek VRLN
De rekenkamer Venlo en de rekenkamercommissie Peel en
Maas hebben het voortouw genomen voor een regionaal
onderzoek. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek van 14
rekenkamer(commissie)s van Noord- en Midden-Limburg
naar de Veiligheidsregio Limburg Noord in de vorm van
een verdiepende casestudy. De 14 samenwerkende
rekenkamer(commissie)s van Noord- en Midden-Limburg
beogen met het onderzoek een bijdrage te te leveren aan
het versterken van de kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol van gemeenteraden door hen
inzicht te verschaffen in de rechtmatigheid, doeltreffendheid

en doelmatigheid van samenwerkingsverbanden.
De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
rekenkamercommissies heeft ons gevraagd een workshop te
verzorgen over onze samenwerking in dit onderzoek, en wel op
12 mei tijdens het jaarcongres van de NVRR! in Driebergen.
Bent u geïnteresseerd? Dan bent u welkom op 12 mei. Voor
meer info en aanmelden:
https://www.nvrr.nl/agenda/72000/NVRR-Jaarcongres-enAlgemene-Ledenvergadering-2017

De regionale rekenkamer(commissie)s van Noord en Midden Limburg bespreken het concept rapport.

Groot onderzoek: 3 decentralisaties
De rekenkamer heeft besloten om onderzoek
te verrichten naar de 3 decentralisaties in het
sociale domein, beter bekend onder de naam ‘de
drie D’s’. Gekozen is voor dit thema vanwege de
maatschappelijke en financiële impact. Aanleiding
voor dit grote onderzoek is de uitkomst van de
tussentijdse evaluatie van de gemeente Venlo over
het WMO- participatie- en jeugdbeleid en de wens
van verschillende Venlose fracties om meer inzicht
en controle in termen van effectiviteit en efficiency te
krijgen op de uitvoering van het beleid.
De rekenkamer hanteert bij het onderzoek het
volgende criterium: de resultaten van de onderzoeken

en de rekenkamerbrieven dienen de uitvoering
van het WMO-, participatie- en het jeugdbeleid
in Venlo en de controlerende, kaderstellende en
volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad
ten goede te komen.
Stand van zaken
De rekenkamer is nu bezig met het uitwerken
van de vraagstelling. De samenstelling van de
begeleidingscommissie is als volgt: William van
Deursen (p.l.v. voorzitter en extern lid), Yvon van
Geel (ambtelijk secretaris), en de raadsleden Leon
van de Beucken en Peter van Crooy.

Klein onderzoek: Bestuurlijk adviseren
De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Raadsvoorstellen aan de gemeenteraad
moeten hieraan bijdragen. Maar doen ze dat in Venlo ook? Daarover gaat dit kleine onderzoek. Het doel
is inzicht te geven in de kwaliteit van de raadsvoorstellen. En mogelijke verbetertips aan te reiken om de
kwaliteit te vergroten.

Jaarplan 2017/2018 Rekenkamer Venlo
De rekenkamer heeft haar voornemens voor 2017-2018
gemaakt. 2017 zal in het teken staan voor het onderzoek
naar de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Verder
loopt het jaarplan dit keer tot medio 2018 in verband met
de verkiezingen in maart 2018.
Lees hier het jaarplan:
http://gemeenteraad.venlo.nl/file/267/download

