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Wisseling in de wacht

Op 31 maart hebben we na 6 jaar trouwe
dienst afscheid genomen van Karin van
den Berg als voorzitter van de rekenkamer.
De gemeenteraad benoemde Klaartje
Peters als de nieuwe voorzitter van de
rekenkamer. Johan de Kruijf en Jan Willem
van Giessen werden aangesteld als de
nieuwe externe leden. Verderop in de
nieuwsbrief kunt u met hen kennismaken.
NB: deze foto is natuurlijk gemaakt in het
pré-Corona tijdperk.

Jaarplan 2021 (en 2022) en rondje fracties
Dat in 2020 alles anders liep dan gepland hoef ik niemand uit te leggen. Omdat er bovendien personele veranderingen aan zaten te komen
bij de rekenkamer begin 2021 hebben we ons jaarlijkse fractierondje in het najaar van 2020 uitgesteld. In april 2021 gaan we alsnog bij alle
fracties langs, mét onze twee nieuwe externe leden en een nieuwe (maar welbekende) voorzitter. Op basis daarvan stellen we daarna zo snel
mogelijk het jaarplan voor 2021 vast, waarschijnlijk voor 2021 én 2022 tegelijk. Op die manier kunnen wij als rekenkamer lekker doorwerken
terwijl het voorjaar van 2022 voor de raad in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen en aansluitend coalitievorming en het
inwerken van nieuwe raadsleden.
Klaartje Peters, voorzitter rekenkamer

Regionaal rekenkameronderzoek
Belastingsamenwerking Gemeenten & Waterschap

Samen met 10 andere Limburgse gemeenten doet de Rekenkamer
Venlo onderzoek naar de BsGW. Het onderzoek richt zich op:
1. Inzicht te geven in de (ontwikkeling van) kwaliteit van de
taakuitvoering/dienstverlening en de (ontwikkeling van) kosten
van BsGW;
2. Inzicht te geven in de mate waarin de gemeenten (college
en raad) grip hebben op de kwaliteit van de taakuitvoering/
dienstverlening en de kosten van BsGW.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lysias, een onafhankelijk
extern onderzoeksbureau.
De gemeenteraden hebben eind oktober het onderzoeksprotocol
gekregen, waarin informatie over het onderzoek is opgenomen.
In het onderzoek worden interviews gehouden met tal van
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betrokkenen, waaronder ook raadsleden. In Venlo heeft hierover al
een bijeenkomst met raadsleden plaatsgehad. De actieve inbreng
van raadsleden bleek groot. Duidelijk is dat het onderwerp leeft
onder de raadsleden.
Oplevering
Het onderzoek startte iets later dan gepland, omdat enkele
gemeenten alsnog besloten mee te doen. Dat was goed nieuws,
maar betekende ook wat vertraging om samen een zorgvuldig
proces te doorlopen. De BsGW had nog geen ervaring met
rekenkameronderzoek wat vroeg extra tijd en afstemming. Volgens
de huidige planning wordt het onderzoeksrapport in juni afgerond,
inclusief de daarbij behorende bestuurlijke wederhoor.
Emiel Broere

Rekenkameronderzoek woonbeleid
Woonbeleid stond al een tijdje hoog op de onderzoeksagenda van
de rekenkamer. Toen de rekenkamer het onderzoek in de zomer van
2020 ging voorbereiden, bleek dat er haast mee was gemoeid: in de
eerste helft van 2021 gaat de raad zich buigen over de opstelling van
de nieuwe lokale Woonvisie, voor de periode 2021 en verder. Als we
de raad van dienst wilden zijn, moesten we snel handelen.
We hebben vaart gemaakt, en onderzoeksbureau RIGO heeft de
afgelopen maanden hard gewerkt om te zorgen dat we in de maand
maart een rapport aan de raad kunnen aanbieden, met concrete
lessen uit de lopende cyclus van Woonvisie-Uitvoeringsprogramma-prestatieafspraken. We hopen de raad daarmee heel direct te ondersteunen in met name de kaderstellende rol, nu op korte termijn de
nieuwe Woonvisie voor de gemeente Venlo moet worden vastgesteld.
Klaartje Peters

Onderzoek Meldingen Openbare Ruimte
Voor inwoners is de kwaliteit van de openbare ruimte een belangrijk thema. De aanwezigheid van zwerfafval of verontreiniging,
kapot straatmeubilair, onvoldoende verlichting, ontbrekende of
kapotte bewegwijzering, problemen met de kwaliteit van stoepen
en straten etc. stoort veel mensen. Meldingen daarover bij de
gemeente moeten adequaat worden opgepakt en afgehandeld.

De centrale onderzoeksvraag luidde:

In 2020 heeft de rekenkamer daarom deelgenomen aan een
gezamenlijk onderzoek naar de Meldingen Openbare Ruimte. 51
rekenkamers hebben deelgenomen aan dit zogenaamde DoeMee-onderzoek, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging
van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, en uitgevoerd door
onderzoeksbureau PBLQ.

De onderzoeksresultaten vormen de basis voor een rekenkamerbrief,
die dit voorjaar aan de raad wordt aangeboden. In de rekenkamerbrief
presenteren we de resultaten voor Venlo en schetsen de context van
waar de gemeente op dit vlak momenteel aan werkt.

Op welke wijze geeft de gemeente beleidsmatig en organisatorisch
vorm aan de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte, tot welke
resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de raad?

Klaartje Peters

Kamerbehandeling Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers
Voor zover nu bekend zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel half april behandelen.
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Kennismaking met Johan de Kruijf, nieuw extern lid rekenkamer

Johan de Kruijf (1961), het nieuwe externe
lid van de rekenkamer is bestuurskundige
en bedrijfseconoom.

Ik begon mijn loopbaan bij het (vroegtijdig) opgeheven ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Later werkte ik bij de gemeente Rotterdam
en het UWV. Die laatste combineerde ik lange tijd met die van bestuurder van het
pensioenfonds van het UWV-personeel. In mijn huidige deeltijdfunctie als universitair
docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit heb ik meerdere studenten met een
afstudeeropdracht in Venlo begeleid en zo ook in contact gekomen met de ambtelijke
organisatie. In het postacademisch onderwijs dat ik voor de Universiteit Twente verzorg
kwam ik soms ook Venlose ambtenaren tegen. Omdat mijn vrouw een aantal jaren voor
de gemeente Venlo heeft gewerkt hoorde ik thuis zo af en toe ook wel wat. Dat alles
resulteert in een betrokkenheid op afstand bij een stad die niet altijd bovenaan in de lijstjes
staat. Voeg dat bij belangstelling voor leren van en over grote gemeenten die het niet
breed hebben en een grote maatschappelijke opgave voor zich zien. Dat is een aanleiding
voor een sollicitatie voor lid van de rekenkamercommissie. Mijn doel bij rapportages van
de rekenkamer is om in eenvoudige bewoordingen te laten zien wat wel en niet goed
gaat in de uitvoering van gemeentelijke taken. Dat mag scherp zijn, maar altijd vanuit het
perspectief van het voorhouden van de spiegel aan het college én de gemeenteraad,
gericht op leren om in de toekomst tot betere taakuitvoering door de gemeente te komen.

Kennismaking met Jan-Willem van Giessen, nieuw extern lid rekenkamer
In 1982 ben ik naar Limburg verhuisd om aan de Universiteit Maastricht
Gezondheidswetenschappen te studeren. Ik ben op een uitstap naar Den Bosch na,
altijd in Maastricht blijven wonen. Ik ben na mijn afstuderen in 1987 begonnen als
organisatieadviseur en onderzoeker in de publieke sector. Eerst bij KPMG, daarna bij PwC
en nu al lange tijd bij Berenschot.
Ik heb voor veel rekenkamers onderzoek mogen doen, vooral in het sociaal domein. De
laatste 10 jaar spelen de meeste van mijn opdrachten zich af in de kunst- en cultuursector.
Voor het ministerie van OCW, provincies, gemeenten en culturele instellingen (recent
bijvoorbeeld Rijksmuseum Amsterdam, Museum het Valkhof in Nijmegen) doe ik
opdrachten op het snijvlak van bestuur, beleid en organisatie. Het leuke van mijn werk vind
ik dat er altijd sprake is van politiek-bestuurlijke afwegingen als het gaat om het investeren
in cultuur. Geen enkele provincie of gemeente is immers verplicht een museum of een
theater in stand te houden.

Jan-Willem van Giessen, nieuw extern
lid rekenkamer

Van 2005 tot 2018 ben ik extern lid geweest van de Rekenkamer Maastricht. Een prachtige
ervaring waar ik de kracht maar ook de uitdagingen van rekenkameronderzoek van dichtbij
heb kunnen meemaken. Ik kijk er naar uit om samen met de collega’s van de Rekenkamer
Venlo het college en de raad te voorzien van scherpe analyses, gefundeerde conclusies en
bruikbare aanbevelingen. Bij voorkeur voor dossiers die in de ogen van de raad aanzienlijke
maatschappelijke, financiële en maatschappelijke impact voor Venlo hebben.

