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Voorwoord: Onderzoek Arbeidsmarktbeleid

We zijn als rekenkamer op dreef met het
onderzoek Arbeidsmarktbeleid. Nog voor
alle Corana maatregelen hebben we in
maart een ontbijtsessie gehad met alle
partners in Venlo die betrokken zijn bij
het arbeidsmarktbeleid. De aanwezigen,
stakeholders uit het bedrijfsleven, het
onderwijs en de werkvoorziening, vonden
het al winst om allen bijeen te zijn om te
spreken over dit belangrijke onderwerp.

Daarnaast, inventief als we zijn, hebben we
door de omstandigheden de workshop voor
de raad omgezet naar een online enquête voor
de raad. Hierdoor blijven we qua planning in
de pas lopen. We willen het onderzoek voor de
zomer opleveren aan de raad. Wordt vervolgd
dus!
Karin van den Berg, voorzitter rekenkamer

Nieuwe onderzoeken in 2020
Graag bieden wij u op deze wijze het Jaarplan 2020 aan. In het
jaarplan geven we onze onderzoeken aan voor 2020 die we
voornemens zijn om te doen. Het nieuwe onderzoek over grip
op de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
Gemeenten & Waterschappen (BsGW) staat al in de steigers zoals
u in deze nieuwsbrief kunt lezen. Verder gaan we een onderzoek
doen naar het woonbeleid en een vooronderzoek houden naar
burgerparticipatie en de sturing van de raad. Tenslotte is er het
voornemen om, afhankelijk of er een evaluatie komt vanuit het
college, een onderzoek te doen naar de Huizen van de Wijk.
Lees meer over onze nieuwe onderzoeken in het Jaarplan 2020.

Onderzoek Belastingsamenwerking Gemeenten & Waterschappen (BsGW)
We signaleren een behoefte bij raadsfracties over de grip op met
name het financiële deel van gemeenschappelijke regelingen. De
rekenkamer wil graag aan de slag met een concrete casus. Wij
denken dat de focus op één gemeenschappelijke regeling helpt in
de bijdrage aan grip op gemeenschappelijke regelingen (GR-en).
In de gespreksronde met de fracties springt de Belastingsamenwerking Gemeenten & Waterschappen (BsGW) van de GR-en hier
qua politieke interesse bovenuit.
In 2018 verrichtte de Venlose rekenkamer in regionaal verband
onderzoek naar de governance-aspecten van de sturing op de
Veiligheidsregio. Bij de raadsfracties ligt de behoefte bij de BsGW
echter met name op grip op de taakuitvoering en de kostenontwikkeling. De rekenkamer is van plan hiernaar onderzoek te
doen.
Daaraan voorafgaand inventariseren we de mogelijkheid om dit
met andere rekenkamers uit de regio op te pakken.
Emiel Broere

Workshop kaderstelling en controle
In de rapporten van de Rekenkamer Venlo is meermalen gesignaleerd dat de kaderstelling door de raad beter kan. Om die
reden vond op 12 februari 2020 een workshop kaderstelling
plaats in het stadhuis. Twaalf raadsleden, vier wethouders en
drie ambtenaren namen, samen met leden van de rekenkamer
en met ondersteuning van PBLQ, deel aan deze bijeenkomst.
In korte discussies in gemengde groepen werden de kernvragen rondom kaderstelling besproken. Het werd sowieso als
nuttig en prettig ervaren dat raadsleden, wethouders en ambtenaren eens in een niet-politieke setting met elkaar konden
discussiëren.
Voor goede kaderstelling is goede informatie essentieel.
Raadsleden en ook de rekenkamer zien dat het soms schort
aan de kwaliteit van de sturings- en verantwoordingsinformatie
in Venlo, en dat kwam ook aan de orde in de workshop. De
rekenkamer ziet ook als een rode draad in de discussies dat
er een breed gedeelde behoefte bestaat aan het verruimen
van de mogelijkheden om als raad inhoudelijk te reflecteren
op voorgenomen beleid. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van
informatie over de consequenties van mogelijke besluiten, in
de vorm van scenario’s.
Dergelijke informatievoorziening vraagt inspanningen van
college en ambtelijke organisatie. De raad moet op zijn beurt
scherp zijn bij de vaststelling van kaders: vage en onduidelijk
geformuleerde doelen betekenen dat monitoren en evalueren
niet goed mogelijk is. Bij de vaststelling van nieuwe beleidsnota’s moeten raadsleden streven naar heldere en eenduidige

Monitoring rekenkameronderzoek
Met de auditcommissie is een nieuwe methodiek afgesproken
over de monitoring van rekenkameronderzoeken. Besloten
is om de stand van zaken van de aanbevelingen van de
rekenkameronderzoeken op te nemen in de verschillende
P&C-momenten. In de jaarstukken 2019 die aan de raad wordt
voorgelegd, vindt u een paragraaf rekenkameronderzoeken.
Als eerste staat op de planning de monitoring van het
onderzoek “Evaluatie 3D Venlo. Analyse financiële situatie,
achtergronden en verbetermaatregelen” en van het onderzoek
“Regionaal (be)grip? Een onderzoek naar de governance van
de veiligheidsregio Limburg- Noord”.

doelen, met concrete indicatoren (kpi’s) als dat kan.
Bedoeling was om op 17 maart het vervolg op de workshop te
bespreken met het college, ambtelijke organisatie en de griffie.
Deze bijeenkomst hebben wij in verband met het Coronavirus
tot nader orde moeten uitstellen.
Klaartje Peters

Illustratie Kaderstelling

