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Jaarplan 2019

Voor u ligt het jaarplan van de rekenkamer Venlo voor 2019. Met het jaarplan biedt de rekenkamer inzicht
in de geplande activiteiten in 2019.

Samenstelling
De rekenkamer Venlo bestaat uit drie externe leden (waaronder de voorzitter) en drie vaste raadsleden.
De rekenkamer wordt ambtelijk ondersteund door Yvon van Geel, secretaris.
In 2019 bestaat de rekenkamer uit de volgende leden:
1. Karin. van den Berg
Extern lid, voorzitter
2. Emiel Broere			
Extern lid, plaatsvervangend voorzitter
3. Klaartje Peters		
Extern lid
4. Leon van den Beucken
Raadslid
5. Jos Hoezen			Raadslid
6. Jan Valize			Raadslid

Selectie onderwerpen
De rekenkamer besteedt onderzoek in principe extern uit. Binnen het budget van de rekenkamer is
ruimte voor jaarlijks 1 groot onderzoek en 2 kleine onderzoeken óf voor 2 grote onderzoeken en 1 klein
onderzoek. Bij de selectie van onderzoeksonderwerpen staat de rekenkamer open voor suggesties vanuit
de raad, het college, of de bevolking.
Om nieuwe onderwerpen op te halen organiseert de rekenkamer jaarlijks het rondje langs de fracties.
Verder woont de voorzitter jaarlijks ten minste één vergadering van de audit-commissie bij. Dit met het
oog op de afstemming van onze onderzoeken met de raad en de accountant. Dit jaarplan is gebaseerd op
basis van het rondje langs de fracties dat eind 2018 is gehouden. In de bijlage vindt u de groslijst 2019. Dit
is het overzicht met alle suggesties voor onderzoeksonderwerpen.

Aansluiting raad
Het onderzoek van de rekenkamer is vooral bedoeld om de kaderstellende en controlerende rol van de
raad te ondersteunen. Daarbij kiest de rekenkamer graag voor een vernieuwende aanpak.
Kenmerkend voor de nieuwe werkwijze van de rekenkamer is de intensievere samenwerking met de
gemeenteraad op de volgende onderdelen:
1. Voor het onderzoek: fracties actief betrekken bij de selectie van onderzoeksonderwerpen.
2. Tijdens het onderzoek: het informeren van presidium en de organisatie via bijvoorbeeld een
werkatelier.
3. Bij de afronding van het rapport: letten op de leesbaarheid van het onderzoeksrapport en de
presentatie in de beeldvormende vergadering.
Het doel daarbij is het zo goed mogelijk aansluiten van het rekenkameronderzoek op de vraag van de
raad. Dit vergroot de bruikbaarheid van het onderzoek voor de raad én voor het college en de ambtelijke
organisatie. De insteek daarbij is dat de rekenkamer een verbeterkamer wil zijn, en geen afrekenkamer.
Transparantie en heldere communicatie zijn in dat opzicht van groot belang. Om die reden kiest de
rekenkamer ervoor om elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen.
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Onderzoeken 2019

De rekenkamer heeft voor het jaarplan 2019 onderwerpen gekozen die aansluiten bij de vraag van de raad
(aangedragen vanuit het rondje langs de fracties). Verder houdt de rekenkamer ruimte voor tussentijdse
verzoeken van de raad.

Selectie onderwerpen jaarplan 2019 (volgordelijk):
1. Schuldhulpverlening
Uit het rekenkameronderzoek naar dienstverlening uit 2016 en uit de in 2018 vastgestelde Beleidsnota
‘Actief uit armoede en schulden’ blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn in het schuldhulpverleningsproces
in de gemeente Venlo. Daarnaast zijn er enkele ontwikkelingen op dit terrein, zoals de forse daling van het
aantal doorverwijzingen voor een schuldhulpverleningstraject, die vragen oproepen.
Het onderwerp is meermalen genoemd door fracties in de het ophaalrondje in najaar 2018 als een
relevant onderzoeksonderwerp. Het past in de criteria die de rekenkamer hanteert voor selectie van
onderzoeksonderwerpen, en het is een concreet maatschappelijk vraagstuk, met grote impact voor (een
deel van) de inwoners van Venlo.
De rekenkamer start daarom met een onderzoek naar schuldhulpverlening, met een nog nader te bepalen
focus.
2. Workshop kaderstelling & controlerende rol raad
De Rekenkamer Venlo zal voor de zomer een workshop organiseren met de raad over de rol van de raad
bij kaderstelling en controle. Aan de hand van fictieve maar levensechte casuïstiek en dilemma’s gaat u
in deze workshop met elkaar in gesprek over de vraag hoe u uw rol als raadslid effectief kunt invullen. De
casussen geven inzicht in de keuzes die te maken zijn ten aanzien van de naderende Omgevingswet, maar
raken ook het sociaal domein en andere thema’s. Centraal staat de vraag hoe u uw rol als raadslid effectief
kunt invullen en welke instrumenten en afspraken hiervoor nodig zijn.
3. Arbeidsmarktbeleid
Actueel vraagstuk dat vanuit meerdere invalshoeken onderzocht kan worden, focus van het onderzoek
wordt bepaald op basis van een eerste verkenning die de komende periode plaatsvindt.
4. Huizen van de Wijk
In het najaar wordt een vooronderzoek gehouden naar de stand van zaken Huizen van de Wijk. In het
vooronderzoek zal worden onderzocht of er wijzigingen zijn in het beleid en of het opportuun is om een
onderzoek te doen naar Huizen van de Wijk. Momenteel is het door het college een tussentijdse evaluatie
voor de Huizen van de Wijk in uitvoering.
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In de programmabegroting 2019-2022 is gemeld dat de tussentijdse evaluatie in 2019 wordt uitgevoerd
en dat daarbij ook aandacht aan de Huizen van de Wijk wordt besteed. De raad zal naar verwachting
medio 2019 over de uitkomsten van de evaluatie gemeenschapsaccommodaties en Huizen van de Wijk
worden geïnformeerd.
5. Regionaal onderzoek Limburg
Quick Scan GR over Gemeenschappelijke Regelingen.
Begin 2019 wordt door de rekenkamer Venlo een verkenning gehouden.
Insteek is een onderzoek voor geheel Limburg.
Het gaat hier om een onderzoek naar de mate waarin gemeenten in staat zijn de kosten van hun GR te
beïnvloeden.
•
Wat zijn de kostenontwikkelingen bij regionale gemeenschappelijke regelingen?
•
Wat zijn veroorzakers daarvan?
•
In hoeverre bestaat een relatie met de effectiviteit van de GR?

Wat doen we niet?
a.

Wie bewaakt de kwaliteit van zorg?

Dit onderwerp is als tweede punt ingebracht in het rondje fracties. Waarom onderzoeken we dit niet?
In 2018 is een groot onderzoek gehouden naar de 3D. Het onderzoeksrapport Evaluatie 3D Venlo is in
oktober 2018 opgeleverd en unaniem vastgesteld door de raad. De resultaten van de uitvoering van de
aanbevelingen worden vooreerst afgewacht.
b.

Organisatie ontwikkeling: op nummer 6

Dit onderwerp is als zesde punt ingebracht in het rondje fracties. Waarom onderzoeken we dit niet? Medio
2018 is de nieuwe gemeentesecretaris aangetreden en is een reeks organisatorische maatregelen ingezet
die de komende periode nog zijn beslag moeten krijgen. Het meten van effecten van de reorganisatie is
voor nu opportuun.
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Bijlage: groslijst 2019

Naar aanleiding van het rondje fracties stelt de rekenkamer de volgende onderwerpenlijst op:
•

Kaderstellende & controlerende rol raad

•

Wie bewaakt de kwaliteit van zorg?

•

Arbeidsmarktbeleid; succesvolle bemiddeling arbeidsmarkt

•

Huizen van de Wijk gemeenschapshuizen; kosten – baten analyse

•

Schuldhulpsanering

•

Organisatie ontwikkeling-Bestuur

•

Drugsproblematiek in relatie tot ondermijning, effect

•

Thuiszitter/schoolverlaters

•

Wijken en dorpen; inzet gemeente

•

4paardjes in relatie tot financiën/afspraken met de provincie

•

Stadspromotie en acquisitie; Quick scan

•

Behoeften Mantelzorgers

•

Geluid en Fijnstof

•

Doorwerking recent onderzoek rekenkamer;

•

Diversiteitsbeleid; stand van zaken

•

Fraude uitkeringen

•

Jeugdzorg-Veilig Thuis: effectiviteit en kostenplaatje

•

Permanente bewoning recreatieparken (huisvesting arbeidsmigranten); handhaving

•

Wat levert Loslaten in Vertrouwen op?
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