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Frisse start vernieuwde Rekenkamer
Een nieuwe raad en een vernieuwde Rekenkamer! Vlak
voor het zinderende zomerreces zijn we als vernieuwende
Rekenkamer van start gegaan. Vanuit de raad zijn er 2 nieuwe
gezichten lid geworden: Jan Valize en Jos Hoezen. Samen
met Leon van den Beucken en huidige externe team (Karin
van den Berg, Emiel Broere en William van Deursen) hebben
we de eerste vergaderingen gehad en een uitgebreide
heisessie. Veel overleg stond in het teken van het onderzoek
in het sociaal domein wat bijna is afgerond maar de toekomst
was ook een belangrijk onderwerp. Wat voor Rekenkamer zijn
wij en waar willen we naar toe. Vragen die we niet zelf willen
beantwoorden maar samen met de raad.
Reden om na de zomer als Rekenkamer een gesprek te gaan
hebben met de fracties om ideeën, inzichten en toekomstige
onderzoeksonderwerpen samen te bespreken. Op basis
hiervan maken wij dan een nieuw jaarplan 2019. Wij hebben
er zin in!
Karin van den Berg
Tour door Venlo op 29 juni jl. die werd gehouden ter gelegenheid van de Heisessie van de
Rekenkamer waarbij kennis werd gemaakt met de 3 nieuwe interne raadsleden.

Oplevering Big Data onderzoek 3D in oktober
Direct na de carnaval is de Rekenkamer gestart met het groot
onderzoek naar de 3D’s¹ in Venlo, geheten: “Analyse financiële
situatie, achtergronden en verbetermaatregelen”. Dit onderzoek
leveren we in oktober op. De gemeenteraad behandelt de
onderzoeksresultaten in de BOB-cyclus². Op dit moment loopt
het ambtelijk en bestuurlijk wederhoor. Hierbij hebben zowel de
betrokken ambtenaren als het college de gelegenheid om te
reageren op de inhoud van het onderzoek.

prestaties. In een verdiepende analyse zijn deze bevindingen
benut om na te gaan in hoeverre de door de gemeente
Venlo (voor)genomen maatregelen passen om binnen het
budget te blijven.

Het onderzoek bevat een verdiepende analyse op de 3D’s.
Verschillende fracties vroegen hierom bij het jaarlijkse gesprek dat we
met de fracties hebben.
In het rapport schetsen we het feitelijk beeld van de financiën, de
beleidskaders en het proces dat is doorlopen sinds in mei 2017 de
grote budgetoverschrijdingen bekend werden. Ook keken we naar
de wijze waarop de gemeenteraad betrokken is geweest bij de 3D’s.
Nieuw
Natuurlijk trekken we conclusies en aanbevelingen voor het
vervolgproces. Dit doen we op basis van zogenaamd Big data
onderzoek. Nieuw is dat voor het onderzoek een benchmark is
uitgevoerd bij een groep referentiegemeenten met vergelijkbare
structuurkenmerken. Dit zijn de gemeenten Almelo, Emmen,
Roermond, Roosendaal, Tilburg en Vlaardingen. Voor de uitkomsten
uit de financiële analyse is een cijfermatige vergelijking gedaan in
scores op landelijke indicatoren en beleidsprestaties. Zo krijgen we
een samenhangend beeld van de financiën in relatie tot belangrijke
¹ 3D’s staan voor de 3 decentralisaties waarop overheidstaken zijn overgebracht van een
hoger overheidsniveau naar de gemeenten. Vandaar dat het decentralisaties genoemd
wordt. Het betreft de gebieden 1. Van AMWB naar WMO 2. Jeugdwet en 3. Participatiewet.
Meer weten? Zie https://wiki.nvrr.nl/artikel/50256/drie-decentralisaties-in-kort-bestek
² Dit verwijst naar de fases van Beeldvorming, Oordeelsvorming en tenslotte Besluitvorming.

De evaluatie naar de 3D’s in Venlo is uitgevoerd door regioplan en Cebeon

Kennismaking met de nieuwe raadsleden Rekenkamer
In de raadsvergadering van 27 juni jl. zijn de 3 raadsleden
benoemd die zitting nemen in de rekenkamercommissie:
Leon van den Beucken (2e aaneengesloten periode in
de rekenkamer), Jan Valize en Jos Hoezen (2e periode;
in 2010-2014 eerder zitting genomen in de rekenkamer).
Frans Keunen is benoemd als ons vaste plaatsvervangend
raadslid. In deze rubriek stellen de nieuwe interne
rekenkamerleden zich aan u voor, met daarbij de vraag:
Waarom zit jij in de Rekenkamer?

Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel, en de Rekenkamer
draagt daar sterk aan bij. Zij voert behoorlijk onderzoek uit en
komt met aanbevelingen die het maatschappelijk belang dienen.
Deze commissie, alsook de auditcommissie, zijn mijns inziens
van groot belang om kwaliteit te waarborgen. De Rekenkamer is
immers onafhankelijk en objectief. Ook de interne leden die raadslid
zijn benadrukken de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de
Rekenkamer.
Door gedegen onderzoek te verrichten zullen we gezamenlijk, dus
ook met uw input, in staat zijn om deze Gemeente naar een nog
hoger niveau te tillen en bij te dragen aan een goed leefklimaat.
Meten is immers weten... en daarop kan gestuurd worden.”

Leon van den Beucken
“Vanuit burgerinitiatieven ben
ik rond 2011 in de politiek
‘gezogen’, en in 2014 voor de
eerste keer raadslid geworden.
Ik mag voor een tweede periode
in de rekenkamer zitting nemen.
Het is beslist geen afrekenkamer,
maar een rekenkamer voor de
raad. Het is geweldig om in dit
team te werken, de politieke
mantel af te doen, te leren en
mee te denken met onderzoeken.
Juist de combinatie van externe
leden, ambtelijk ondersteuner en
raadsleden maakt de kwaliteit.
Geboren in een tuindersgezin en getogen in Belfeld. Werkzaam in
de agro-logistiek, in een dienstverlenend bedrijf op Fresh Park in
Venlo. We hebben twee dochters (11 en 13) en een zoon (8).
Ik kan enorm genieten van een uurtje hardlopen of een paar uur
wandelen in de mooie natuurgebieden die onze gemeente rijk is.
Vierhonderd meter van mijn woning is een sportschool, waar ik wel
vaker te vinden ben. En verder ben ik natuurlijk regelmatig met het
gezin op pad.”
Jan Valize
“Als geboren en getogen
Venlonaar in hart en nieren ben
ik begaan met deze prachtige
Gemeente en haar inwoners. Mijn
betrokkenheid bij de stad speelde
al enkele jaren. Van interesse in de
geschiedenis van onze Gemeente
tot aan vrijwilligerswerk voor
het gemeentearchief, te weten
op de afdeling “beeldenbank”,
toe. Sinds maart 2018 mag ik
mijzelf raadslid noemen. Een
eervolle functie waar ik met
volle overtuiging invulling aan wil
geven.

Jos Hoezen
“Sinds +/- 1978 ben ik al
geïnteresseerd in de (vooral) lokale
politiek. Een periode heb ik aan
de toenmalige raad van Belfeld
mijn bijdrage mogen leveren. Van
2010 tot 2014 als raadslid van
Venlo, en in 2018 weer gekozen
tot raadslid van deze gemeente.
Net als in de periode 2010-2014
mag ik plaats nemen in de Venlose
Rekenkamer. Het geeft voldoening
om medewerking te verlenen aan,
en hoe, de resultaten van een
onderzoek een bijdrage kunnen
leveren aan het goed of beter kunnen
functioneren van de raad. Ook middels advies en aanbevelingen.
Van groot belang vind ik dat deze resultaten niet middels jargontaal
worden gepresenteerd maar met een taal die ieder “gemiddeld”
raadslid op makkelijke en goed te begrijpen manier tot zich kan
nemen.
Ik ben een gepensioneerd ondernemer, 45 jaar getrouwd met
Annie, ik heb 2 kinderen, een schoonzoon en schoondochter, en 3
prachtige kleinkinderen.
Mijn hobby’s: breed deelnemen binnen de gemeenschap op allerlei
fronten, zoals verenigingen, festiviteiten, overleggen, of gewoon in
de kroeg.”

