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Van de voorzitter

Uitgerust terug van het Zomerreces kijk ik graag vooruit naar Prinsjesdag
in de hoop dat de miljoenennota dit keer positief nieuws bevat voor
gemeenten. Vooral in het Sociaal Domein blijven tekorten ontstaan door
volumegroei en externe factoren. Ik verwacht ook de kamerstukken over
versterking Lokale Rekenkamers en de bijbehorende wetswijziging. Wat dit
voor de Rekenkamer Venlo gaat betekenen, is nu nog onzeker maar dat
er iets gaat veranderen is wel aangekondigd. We blijven dit nauwlettend
volgen.
Karin van den Berg
Voorzitter Rekenkamer Venlo

Workshop Kaderstelling & Controle
Vanaf de invoering van het duale stelsel heerst er in
veel gemeenten een spraakverwarring over het begrip
“kaderstellende rol” van de raad. Het begrip kaderstelling
is niet vermeld in de Wet dualisering gemeentebestuur of
de Gemeentewet. Toch is kaderstelling vooral sinds de
invoering van het dualisme een belangrijke taak van de
raad: de raad stelt de kaders waarbinnen het college van
burgemeester en wethouders zijn bestuursbevoegdheid (of
de burgemeester voor zijn beleidsterreinen) kan uitoefenen.

Gemeenteraad Venlo

De hamvraag bij kaderstelling is: hoeveel ruimte wil de
raad het college geven? Hoe breder de kaders, hoe meer
bewegingsvrijheid het college heeft. Hoe smaller de kaders,
hoe beperkter de bewegingsvrijheid. Kaders stellen is niet
eenvoudig. Verder is het van belang hoe je als raad hiervoor
het proces inricht zodat duidelijk is wanneer kaderstelling
door de raad nodig is en wanneer. Pas met een “goede” is
ook controle een stuk eenvoudiger. Al met al reden om samen
met de Raad te gaan snuffelen hoe kaderstelling in Venlo kan
worden verbeterd. Binnenkort meer hierover!

Onderzoek schuldhulpverlening
In mei kreeg de Tweede Kamer een rapport over de zorgelijke staat van de schuldhulpverlening en schuldsanering in
Nederland. In mei ging ook ons rekenkameronderzoek naar
schuldhulpverlening in Venlo van start. Er vond een geanimeerde kick-off bijeenkomst plaats met betrokken ambtenaren, externe partner Plangroep en de wethouder. Tijdens
deze kick-of werd het onderzoek uitgebreid toegelicht.
De rekenkamer onderzoekt de uitvoering van de schuldhulpverlening. Hoofdvraag hierbij is 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 recente beleidsnota wordt het
belang van preventie en vroegsignalering benadrukt. De rekenkamer wil graag weten wat hieraan feitelijk wordt gedaan.
In de maanden juni en juli heeft onderzoeksbureau BBSO in
opdracht van de rekenkamer hard gewerkt aan de dataverzameling. Zij bestudeerden veel documenten, en voerden
vooral veel gesprekken. Dit gebeurde met alle betrokken medewerkers, wethouder Vervoort, Plangroep, enkele bewindvoerders en maatschappelijke partijen in de stad.
Dit najaar willen we het rapport afronden en – als het even
kan - nog vóór het eind van het jaar aan de gemeenteraad
aanbieden.

In mei is in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid het rapport verschenen naar de schuldhulpverlening
en schuldsanering.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/27/
verkenning-aansluiting-minnelijke-schuldhulpverlening-en-wettelijkeschuldsanering

Raadslid Jan Valize blikt terug op zijn cursus voor de rekenkamer
In maart en april was het dan zover! Als fris
rekenkamercommissielid zou ik eens goed ingewijd
worden in de wereld van de rekenkamers tijdens de
vijfdaagse postacademische cursus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die al sedert enkele
jaren door de heren Jan Hakvoort en Henk Klaassen
gecoördineerd worden. Deze cursus is verdeeld over
twee blokken; het eerste blok vond plaats in maart
en het tweede blok in april.
Blok 1:
Dinsdag 26 maart begon al vroeg. Om 04:30 weerklonk
het onmiskenbare schelle geluid van de wekfunctie van
mijn telefoon en na het standaard ochtendritueel begaf
ik mij al snel naar het NS station om de trein van 5:33
te halen naar Rotterdam. Na aankomst in Rotterdam en
een cappuccino te hebben genuttigd bij de dichtsbijzijnde Starbucks aldaar begaf ik mij naar Woudestein. Let
the learning begin! Als enige HBO-er / gemeenteraadslid
voelde ik mij toch wel een beetje een vreemde eend in de
bijt tussen al die Academici / onderzoekers. Desalniettemin was ik voornemens deze cursus met goed gevolg af
te ronden.
De cursus was goed opgezet en ik stak er veel van op.
Vele onderwerpen en gastdocenten zouden volgen en bij
de afsluiting van dag drie werd een opdracht verstrekt.
Tussen blok 1 en blok 2 was er de mogelijkheid om deze
praktijdopdracht, het schrijven van een onderzoeksvoorstel, ten uitvoer te brengen in groepen van 2 (ik werd gekoppeld aan Paul Bosch van de Arnhemse rekenkamer).
Het was hard werken, maar onze vruchtbare samenwerking leidde uiteindelijk tot een mooi onderzoeksvoorstel:
“permanente bewoning recreatiewoningen”.

Blok 2:
Op 17 april startte het tweede blok. Wederom een aantal
zeer interessante gastcolleges en veel geleerd. Op 18 april
zouden we onze onderzoeksopdracht mogen presenteren.
Slide na slide presenteerden we en aan het einde werden we onderworpen aan een kritische vragenronde. De
algemene bevindingen van de heren Hakvoort en Klaassen
waren bevredigend, bemoedigend en leerzaam. Op het
eindoordeel moesten we echter nog even wachten totdat
iedere groep klaar was met de presentaties. Na een korte
onderbreking, voor een gezamenlijke lunch in de middag,
was het zover; we kregen allen te horen dat we de cursus
met goed gevolg hadden afgerond. Na ontvangst van het
certificaat, de nodige felicitaties en een glaasje jus d’orange
tijdens het naborrelen, ging ik weer op weg naar het altijd
mooie Venlo… mijn stadje. Nu uitgerust met nog meer
kennis om deze gemeente goed van dienst te kunnen zijn
in mijn rol als lid van de rekenkamercommissie.
Jan Valize

