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Voorwoord voorzitter Karin van den Berg: Klaar voor de verkiezingen

Op het moment van schrijven is de
verkiezingskoorts voelbaar toegeslagen
in Venlo. Zo zag ik op facebook veel
enthousiaste verhalen voorbij komen over het
Valuas debat.
Ook in de rekenkamer zijn we bezig met de
voorbereidingen op de nieuwe raadsperiode.
Op 20 februari hadden we in de rekenkamer
de laatste vergadering met ons oude clubje.
In maart moeten we met pijn in ons hart
afscheid nemen van John, Leon en Peter en
gaat de werving van de nieuwe raadsleden
van start voor onze rekenkamercommissie.
Aan het presidium hebben we op 26 februari
al ons wensenlijstje voorgelegd dat we hebben
bij het profiel van de rekenkamerraadsleden.
Ook qua onderzoek breekt in de rekenkamer
een nieuwe periode aan. Het onderzoek

Parkeren en Op weg naar helder en strategisch
adviseren is afgerond. Nu beginnen we met
het grote onderzoek naar de Drie D’s in Venlo.
Vanwege de verkiezingen wordt het onderzoek
vooralsnog begeleidt door de externe leden van
de rekenkamer.
Als de werving van de drie raadsleden voor de
rekenkamercommissie volbracht is en we als
team weer op volle kracht zijn, bekijken we welk
raadslid kan aanschuiven bij de begeleidingscommissie Drie D’s. Wilt u weten wat het
inhoudt om lid te zijn van de rekenkamer, lees
dan de column Afscheid van de 3 rekenkamer
raadsleden. Daarin blikken de raadsleden met
duidelijk plezier en genoegen terug op het
werken voor de rekenkamer. Rest ons nog als
rekenkamer u veel succes toe te wensen bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen.

Afscheid van de 3 rekenkamer raadsleden
Op 21 maart loopt de benoemingsperiode van de 3 rekenkamerraadsleden formeel af. Direct na de verkiezingen start de selectieprocedure van de 3 raadsleden die zitting willen nemen in de
rekenkamer. In deze column blikken John Spijksma, Leon van
den Beucken en Peter van Crooy terug op het werken voor de
rekenkamer.
Leon van den Beucken vertelt het volgende over de rekenkamer:
“De afgelopen jaren in de Rekenkamer waren voor mij grandioos.
Uiteraard veel geleerd binnen een fantastisch team, natuurlijk
vooral over wat er bij komt kijken bij een goed onderzoek. Ik heb

Op 21 maart neemt de rekenkamer afscheid van de 3 raadsleden Leon van den Beucken, John Spijksma
en Peter van Crooy. Tot aan de nieuwe bemanning wordt het lopend onderzoek uitgevoerd door voorzitter
Karin van den Berg, en de externe leden Emiel Broere en William van Deursen.

onze Rekenkamercommissie zien groeien en transformeren tot
wat deze nu is: geen afrekenkamer, maar een orgaan dat nog
dichter bij de raad is komen te staan. Dit onder meer door aan
de voorkant de raad al ten dienste te staan, bijvoorbeeld door
handreikingen te doen voorafgaand aan besluiten. Gewerkt met
fijne collega’s en een a-politieke en opbouwende setting. Zo zal ik
me de afgelopen periode herinneren. Ik hoop voor de toekomst
vurig voor onze stad en de gemeenteraad, dat het wettelijk
mogelijk blijft om gemengde rekenkamer te hebben! “
Ook raadslid John Spijksma is enthousiast over de rekenkamer:
“Doel van het raadswerk is het inzetten van geld van burgers om
dingen voor de stad gedaan te krijgen. Dan is het mooi als je als
raadslid zowel in de gelegenheid bent dit te sturen alsook om te
kijken of ook echt wordt bereikt wat we voor ogen hadden. En
waar het aan ligt als de dingen nog niet gaan als we gehoopt
hadden. Meewerken aan onderzoek voor de Rekenkamer is
voor mij een waardevolle verdieping geweest. En een prachtige
leerschool. Dat ik daarbij heb mogen meewerken aan een
Rekenkamer Venlo die ook ondersteunt bij beleidskeuzes die nog
gemaakt moeten worden, maakt de voldoening enkel groter.”
Terugblik Peter van Crooy tot slot:
“Vier jaar rekenkamer heb ik ervaren als een verrijking van mijn
leven. Vier jaar intensief samengewerkt binnen een vakkundig
team dat fantastische resultaten heeft bereikt... of je nu kwaliteits
analist bent, sociaal wetenschapper, secretaris of raadslid,
bij de rekenkamer ben je altijd direct betrokken bij de actuele
maatschappelijke onderwerpen in een sterk veranderende
samenleving.
The past is our lesson, the present is our gift, the future is our
motivation...”

Op weg naar helder en strategisch advisering
In januari is de gemeenteraad akkoord gegaan met het advies van
de rekenkamer over het schrijven van Raadsvoorstellen. De Quick
Scan van de rekenkamer werd unaniem vastgesteld door de raad.

Wat is het resultaat?
Raadsvoorstellen worden hierdoor beter. En kunnen raadsleden
betere besluiten nemen. Daarom is dit dus erg belangrijk.

Wat onderzochten we?
Raadsleden moeten goed afgewogen besluiten kunnen nemen.
Dat betekent dat raadsvoorstellen hieraan bijdragen. Maar doen ze
dat ook in Venlo? Daarom deden wij onderzoek naar de kwaliteit
van de raadsvoorstellen.
Wat kwam er uit het onderzoek?
Veel raadsvoorstellen zijn onduidelijk. Vaak staan hoofd- en
bijzaken door elkaar en het taalgebruik is moeilijk. Argumenten
zijn vaak lastig te vinden en raadsvoorstellen zijn slecht zelfstandig
leesbaar. We zien vaak dat voorstellen geschreven zijn uit de
belevingswereld van de schrijver in plaats van de lezer.
Wat adviseren we?
We adviseren dan ook een beter passend sjabloon te gebruiken.
We hebben hiervoor al een sjabloon uitgewerkt.
Ook adviseren we om schrijvers goed en blijvend te trainen.
Hierdoor kunnen ze een goed, helder advies schrijven. Een advies
dat snel te doorgronden is, met een afweging tussen argumenten
en kanttekeningen (tegenargumenten of risico’s). Een advies
waarbij de schrijver bestuurlijk sensitief is. Ofwel: wat is nodig om
een goed besluit te nemen?
Het is niet makkelijk een goed voorstel te schrijven. Dat kost tijd
en geld.

Onderzoek De Drie D’s in Venlo gaat van start
Begin maart gaat de rekenkamer van start met het grote
onderzoek De Drie D’s in Venlo. De oplevering van het onderzoek
staat gepland in oktober 2018. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door Regioplan BV, in samenwerking met Cebeon. Voor dit
bureau is gekozen vanwege de wijze waarop het onderzoek is
aangehaakt op de vraag én positionering van de gemeenteraad.
Het onderzoek wordt vanuit de rekenkamer begeleid door
voorzitter Karin van den Berg, plaatsvervangend voorzitter William
van Deursen en secretaris Yvon van Geel.
Fasering
Het gaat hier om een groot onderzoek dat in meerdere fasen
is opgeknipt. Oplevering van de eerste fase “De financiële
analyse en de verkenning van de beleidskaders” staat direct
na de verkiezingen gepland (big data onderzoek). Tijdens deze
fase wordt ook een benchmark onder 4 referentiegemeenten
uitgevoerd. Meer informatie vindt u in het plan van aanpak op de
site van de rekenkamer: http://gemeenteraad.venlo.nl/onderzoekrekenkamer-3ds-gaat-van-start
Kick Off
Ter voorbereiding op de start van het onderzoek zijn eind 2017

oriënterende gesprekken gevoerd met het management. Het
onderzoek start formeel met de Kick Off voor de organisatie op 5
maart aanstaande. Dan vinden ook de 1e gesprekken plaats met
de portefeuillehouders en een aantal sleutelfunctionarissen.

