Nieuwsbrief 1e kwartaal 2019

Voorwoord: Introductie Klaartje Peters

Sinds november 2018 ben ik lid van de
Rekenkamer Venlo. Ik verheug me erop om
onderzoeken op te leveren waarmee de
gemeenteraad zijn controlerende rol kan
waarmaken. Het doen van onderzoek is wat
ik het liefste doe. Ik ben bestuurskundige, en
heb sinds 2004 mijn eigen onderzoeksbureau.
Daarnaast ben ik een ervaren docent en
trainer, van ambtenaren vooral, maar ook
regelmatig van bestuurders. Sinds 2013
ben ik bovendien voor 1 dag in de week
hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan
de Universiteit Maastricht. In die rol beschouw
ik het als mijn opdracht om de vragen vanuit
de bestuurspraktijk in de universitaire wereld
op tafel te krijgen; bestuurskundig onderzoek
moet uiteindelijk altijd kennis opleveren

waarmee we aan de kwaliteit van het openbaar
bestuur kunnen werken. Vanuit die overtuiging
ben ik ook in rekenkamerland gerold: ik ben
twaalf jaar lid en voorzitter geweest van de
rekenkamer in mijn woonplaats Maastricht, en
op dit moment nog steeds rekenkamerdirecteur
van de gemeente Beuningen.
Ik ben een geboren Brabander, en heb ook
jarenlang in de Randstad gewoond en gewerkt.
In 2004 zijn mijn man en ik naar Maastricht
getogen, waar we nog steeds genieten van het
wonen in de mooie binnenstad, en vooral van
het omringende heuvelland. Elke zondag zitten
we op de mountainbike of racefiets, daar kan
niets tegenop.

Heisessie Rekenkamer
De Rekenkamer is met de komst van Klaartje Peters weer op
volle sterke. Daarmee is de tijd aangebroken om in het team te
investeren. We hebben ons door Frans Hermans, chartermeester
Venlo, tijdens onze jaarlijkse heisessie van de rekenkamer laten
inspireren over het verleden en heden van Venlo. We hebben
verder ook een inkijk gehad van het onderzoek naar de praktijk
van controle en kaderstelling in gemeenten dat in opdracht
van het ministerie van BZK is uitgevoerd. Ook wij doen aan
evaluerend leren. Mede door de verrassende kennismaking weten
we weer een hoop meer van elkaar.

Jaarplan 2019
Het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer Venlo is
samengesteld door suggesties voor onderzoeksonderwerpen van
diverse betrokkenen: de leden van de Rekenkamer, leden van de
gemeenteraad, het college, bedrijven, organisaties en inwoners
van Venlo. Er zijn mooie onderwerpen uitgekomen waar we mee
aan de slag gaan. Het aantal uit te voeren onderzoeken wordt
door de rekenkamer mede bepaald door het beschikbare budget.
Maar ook door de wat de organisatie en de gemeenteraad kan
verwerken.
Daarbij verwijzen wij graag naar de ontwikkelingen op Rijksniveau.
Het rijk bereidt een wet voor over de lokale rekenkamerfunctie.
Dit kan gevolgen hebben voor de Rekenkamer Venlo, omdat
raadsleden bij de nieuwe wet geen vast onderdeel meer mogen
uitmaken van de rekenkamer. Als het nodig is zullen wij op
tijd maatregelen treffen. Daarbij is ook een rol voor de raad
weggelegd.

Wat gaan we doen in 2019?
We verzorgen een workshop voor de raad over kaderstelling &
controlerende rol raad. De onderzoeken die we in 2019 willen
oppakken zijn:
1.
2.
3.
4.

Schuldhulpverlening
Arbeidsmarktbeleid
Huizen van de Wijk
Regionaal onderzoek Gemeenschappelijke Regelingen

Zie voor het jaarplan 2019 en het jaarverslag 2018:.
www.gemeenteraad.venlo.nl/jaarverslag-en-jaarplan-rekenkamer
Karin van den Berg, voorzitter rekenkamer

Rekenkameronderzoek naar schuldhulpverlening
De rekenkamer heeft besloten in 2019 onderzoek te doen naar
de schuldhulpverlening in Venlo. Het onderwerp is meermalen
genoemd door fracties in het ophaalrondje in najaar 2018 als een
relevant onderzoeksonderwerp. De schuldenproblematiek is een
belangrijk maatschappelijk vraagstuk met grote impact voor inwoners.
Het financieel belang is bovendien aanzienlijk, en de vraag is of
de doeltreffendheid en doelmatigheid niet beter kunnen. Uit het
rekenkameronderzoek naar dienstverlening uit 2016 en ook uit de in
2018 vastgestelde Beleidsnota ‘Actief uit armoede en schulden’ blijkt
dat het schuldhulpverleningsproces in onze gemeenten niet optimaal
verloopt. Dat alles tezamen vormt aanleiding voor dit onderzoek.
De rekenkamer wil de uitvoering van de schuldhulpverlening
onderzoeken, met als hoofdvraag of deze voldoende effectief
en efficiënt verloopt, en of daarin verbeteringen mogelijk zijn.
Bovendien is de rekenkamer geïnteresseerd in de preventieve kant
van het beleid: in de beleidsnota wordt het belang van preventie en
vroegsignalering benadrukt, en de rekenkamer wil graag weten wat
hieraan feitelijk wordt gedaan.
Op dit moment zijn we gestart met het zoeken naar een
onderzoeksbureau dat het onderzoek gaat uitvoeren. We streven
ernaar in het najaar een rapport op te leveren.
Klaartje Peters, extern lid

Regionale samenwerking
Samen met andere Limburgse rekenkamers verkennen we
onderwerpen waarin we mogelijk samen met elkaar kunnen
optrekken. Het betreft hier uitsluitend onderwerpen die in
meerdere, of alle, Limburgse gemeenten spelen.
We verwachten dat in het tweede kwartaal duidelijk is óf we
een gezamenlijk onderwerp hebben én wie daaraan meedoet.
Emiel Broere, extern lid

Op voorjaarscursus in Rotterdam
Op 26 maart start het eerste deel van de vijfdaagse
rekenkamercursus. Deze cursus wordt verzorgd door
de Erasmusuniversiteit te Rotterdam in samenwerking
met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers &
Rekenkamercommissies. Vanuit de rekenkamer neemt Jan Valize
aan deze opleiding deel. Op de vraag waarom licht hij toe: “Als
kersvers lid van de Venlose rekenkamer biedt mij dit een unieke
kans om mijn kennis en vaardigheden nog verder uit te diepen
en zo de kwaliteit garant te stellen. Als geboren en getogen
Venlonaar in hart en nieren die kwaliteit hoog in het vaandel heeft
staan, voel ik mij dan ook vereerd in de mogelijkheid gesteld te
worden om juist die kwaliteit te borgen middels een dergelijke,
prestigieuze, postacademische cursus.
Kortom: ik heb er zin an om nog meer van betekenis te kunnen
gaan zijn voor deze prachtige gemeente.”
Jan Valize, raadslid

