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Jaarplan 2020

Voor u ligt het jaarplan van de rekenkamer Venlo voor 2020. Met het jaarplan biedt de rekenkamer inzicht
in de geplande activiteiten in 2020.

Samenstelling
De rekenkamer Venlo bestaat uit drie externe leden (waaronder de voorzitter) en drie vaste raads¬leden.
De rekenkamer wordt ambtelijk ondersteund door Yvon van Geel, secretaris.
De rekenkamer bestaat uit de volgende leden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karin. van den Berg
Extern lid, voorzitter
Emiel Broere			
Extern lid, plaatsvervangend voorzitter
Klaartje Peters		
Extern lid
Leon van den Beucken
Raadslid
Jos Hoezen			Raadslid
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 en de bevolking.
Om nieuwe onderwerpen op te halen organiseert de rekenkamer jaarlijks het rondje langs de fracties. In
de groslijst vindt u het overzicht met suggesties die zijn aangedragen.

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 2020

De rekenkamer heeft gekozen om in 2020 de volgende activiteiten en onderzoeken op te pakken
(volgordelijk):
1.

Workshop kaderstelling & controlerende rol raad

De Rekenkamer Venlo organiseert op 12 februari 2020 een workshop over de kaderstellende en
controlerende rol van de raad.
2.

Arbeidsmarktbeleid
De vragen zijn:
• Heeft de gemeente het arbeidsmarktbeleid Venlo en het beschikbare instrumentarium
doeltreffend ingezet?
• Is het instrumentarium doelmatig uitgevoerd, alsmede op het juiste schaalniveau?
-

3.

Dit onderzoek is in december 2019 gestart. Streven is om het onderzoek nog voor de 		
zomervakantie op te leveren.

GRIP op de BsGW

Mogelijke vragen zijn:
• Wat zijn de kosten – baten?
• Wat heeft de gemeente Venlo aan de BsGW?
• Als we uittreden uit deze regeling, de belastingen zelf gaan doen, gaat het dan beter?
4.

Woonbeleid – woningmarkt
•
•

Het woonbeleid raakt meerdere thema’s.
De vraagstelling van het onderzoek wordt bepaald op basis van een nadere verkenning.

Mogelijke vraag kan zijn:
• Hoe staat het woonbeleid ervoor en wat gebeurt er in Venlo om de match tussen vraag en
aanbod goed op elkaar te laten aansluiten?
5.

Vooronderzoek burgerparticipatie en de sturing van de raad, mogelijke casus verkeer
•

De rekenkamer start een vooronderzoek naar burgerparticipatie en de sturing van de raad.
Mogelijke casus voor dit onderzoek is verkeer.
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6.

Huizen van de Wijk
•

In 2019 heeft de rekenkamer een eerste verkenning uitgevoerd naar de Huizen
van de Wijk. Het college heeft aangegeven in 2020 een evaluatie te houden van de
Gemeenschapsaccommodatie / Huizen van de Wijk. Deze rapportage wacht de rekenkamer
af. Heeft de evaluatie einde jaar niet plaatsgevonden, dan voert de rekenkamer dit onderzoek
alsnog uit.

NB: verder houdt de rekenkamer ruimte in de planning voor tussentijdse verzoeken van de raad.
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Groslijst

De groslijst is opgesteld naar aanleiding van het rondje fracties dat eind 2019 is gehouden:

•

Huizen van de Wijk / gemeenschapshuizen.

•

Jeugdzorg.

•

Sociaal Domein.

•

Bijstand uitstroom.

•

Vroegtijdige thuiszitters.

•

Gemeenschappelijke Regelingen / regionale samenwerking.

•

Drugsproblematiek / ondermijning.

•

Samenlevingsagenda / Dorpen en Wijken.

•

Bewindvoering.

•

Diversiteitsbeleid.

•

Fijnstof en geluid.

•

Mobiliteitsbeleid.

•

Woonbeleid: middensegment (koop en huur).

•

Herindeling effecten.

•

Burgerinitiatieven.

•

Omgevingswet.

•

Sportbeleid / accommodaties.
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