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Rapport opvolgingsonderzoek schuldhulpverlening 
Uitvoering van aanbevelingen schuldhulpverlening onderzocht

Nieuw onderzoek gestart
Proces en effectanalyse van burgerinitiatieven in Venlo 

De Rekenkamer heeft in de afgelopen maanden voorbereidende 
gesprekken gevoerd over de aanpak van een onderzoek naar 
burgerparticipatie. Doel is onderzoek te doen naar grotere 
initiatieven van burgers met een permanent of herhaalbaar 
karakter op het domein van duurzaamheid, zorg en wonen. 
Een belangrijk onderwerp daarbij is hoe relevante initiatieven op 
het spoor te komen. Er is daarom besloten om het onderzoek 
op te splitsen in een inventarisatiefase en een analysefase. Half 
november is op basis van een offerteprocedure gekozen om 
onderzoekers van de Wageningen Universiteit de opdracht 
te gunnen. Voor het eind van het kalenderjaar is er een 
startbijeenkomst met de ambtelijke organisatie. 

Oproep aan de raad
Mocht u zelf kennis hebben van projecten op de genoemde 
onderwerpen die vanaf ongeveer 2015 speelden, dan 
houdt de rekenkamer zich aanbevolen voor tips. Op basis 
van de volledige inventarisatie kiest de rekenkamer met de 
onderzoekers welke initiatieven geschikt zijn voor analyse. Wij 
horen graag van u. 

Johan de Kruijf, extern lid rekenkamer (Foto centrum Venlo)

Onderzoek naar gebruik data bij beleidingsontwikkeling uitgesteld

De rekenkamer heeft in oktober j.l. een vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden en wenselijkheid van een 
rekenkameronderzoek naar het gebruik door de gemeente Venlo van data bij beleidsontwikkeling. Aanleiding voor dit onderzoek is 
dat door een toename van data en informatiebronnen en de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken de behoefte aan meer 
datagedreven beleidsontwikkeling en sturing groeit. Bij de meeste grote gemeenten staat dit thema op de agenda. Van een bruikbare 
blauwdruk is echter nog geen sprake. 

Tijdens het vooronderzoek bleek dat de gemeente Venlo zeer recent op directieniveau het initiatief heeft genomen om stappen te 
gaan zetten op het terrein van datagedreven werken zoals dat in Venlo heet. Gemeentebreed wordt gewerkt aan een ambitieus 
programma om de kwaliteit van de beleidsontwikkeling te verbeteren door slimmer gebruik te gaan maken van data.

In december 2019 presenteerde de rekenkamer haar rapport 
over schuldhulpverlening in Venlo aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad heeft de aanbevelingen daarvan vastgesteld. 
Deze maand, precies 2 jaar later, publiceert de rekenkamer 
een rapport over de wijze waarop de aanbevelingen van het 
rekenkameronderzoek zijn uitgevoerd. 

De rekenkamer stelt vast dat het resultaat gemengd is. 
Op allerlei manieren en plekken in de organisatie is hard 
gewerkt aan uitvoering van de 18 aanbevelingen. Een aantal 
aanbevelingen is afgerond en met een aantal is de gemeente 
nog bezig. Maar diverse aanbevelingen zijn niet of onvoldoende 

opgepakt. Dat is teleurstellend, zeker ook omdat aan de raad 
was toegezegd (in het plan van aanpak van juni 2020 – zie RIB 
062) dat veel zaken eind 2020 zouden zijn geregeld. 

Met de oplevering van dit opvolgingsonderzoek hoopt 
de rekenkamer de gemeenteraad te ondersteunen in zijn 
controlerende rol. We zullen in de toekomst af en toe 
opvolgingsonderzoek doen als we denken dat het bruikbaar is 
voor de raad.

Klaartje Peters, voorzitter rekenkamer



Rapport regionaal rekenkameronderzoek Werk aan de winkel voor 
BsGW en gemeenten

Samen met 10 andere Limburgse rekenkamers hebben we in 
juli een rapport over het functioneren van BsGW opgeleverd en 
aangeboden aan de gemeenteraad.
Het onderzoek richtte zich op de kwaliteit van de taakuitvoering, 
de kosten en de sturings- en verantwoordingsrelatie tussen 
BsGW en de gemeenten. Een stuurgroep en klankborgroep 
bestaande uit de leden van de 11 rekenkamer(commissie)s 
werd geleid door Emiel Broere (lid rekenkamer Venlo). Na de 
zomervakantie is in de gemeenteraad van elke deelnemende 
gemeente het rapport gepresenteerd en behandeld. De 
uitkomsten werden breed herkend en erkend.

De rekenkamers hebben (vanuit de stuurgroep) aan diverse 
betrokken gremia het aanbod gedaan om het onderzoek toe 
te lichten. Denk daarbij aan de Limburgse kring van griffiers, 
kenniskringen en het Algemeen Bestuur van BsGW. Het doel 
hiervan is om de aanbevelingen een duwtje in de rug te geven. 
Helaas is vanuit het Dagelijks Bestuur van de BsGW niet 
ingegaan op dat aanbod. Dat neemt niet weg dat het aan het 

bestuur van BsGW, de colleges van B&W en de gemeenteraden 
is om aan de slag te gaan met de aanbevelingen.

Daarnaast hebben we samen met de deelnemende 
rekenkamers het onderzoeksproces geëvalueerd. De 
ervaringen om samen op te trekken waren met dit onderzoek 
bijzonder positief. Dat legt een vruchtbare bodem voor 
toekomstige samenwerking tussen de rekenkamers in de 
regio. De rekenkamer Venlo zal daarbij steeds afwegen of we 
de gemeenteraad daarmee een dienst kunnen bewijzen. Een 
belangrijk voordeel is dat samenwerking efficiëntiewinst oplevert, 
en dat we kunnen vergelijken hoe processen lopen in de diverse 
gemeenten en gemeenteraden. Zeker voor onderzoek naar  
samenwerkingsverbanden is dat in onze ogen relevant voor de 
raad.

Emiel Broere, voorzitter regionaal rekenkameronderzoek en 
extern lid rekenkamer

Uitstel behandeling Wet versterking decentrale rekenkamers tot januari 2022

Tot slot: nieuwe rekenkamersecretaris 

In oktober 2019 heeft de regering een wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers (35298) ingediend bij de Tweede Kamer. De 
behandeling van het wetsvoorstel is al meermalen uitgesteld, en in november is dat opnieuw gebeurd, vanwege een overvolle agenda. 
Als het goed is vindt de behandeling nu plaats in de week van 10 januari 2022.

Het wetsvoorstel is direct relevant voor de rekenkamer en gemeenteraad van Venlo, want als het wordt aangenomen vervalt de moge-
lijkheid van een rekenkamercommissie met gemeenteraadsleden. Alle gemeenten moeten dan voortaan een onafhankelijke rekenkamer 
hebben met alleen externe leden. Dat heeft gevolgen voor de samenstelling van onze rekenkamer dus. Maar goed, dat zeggen we al 
enkele jaren. Afwachten maar dus….

Klaartje Peters, voorzitter rekenkamer

Per 1 januari a.s. gaat onze rekenkamersecretaris Yvon van Geel fulltime als adjunct-griffier van de gemeenteraad 
werken. Dat betekent helaas dat wij als rekenkamer een andere secretaris moeten vinden. We hopen daarover op korte 
termijn nieuws te kunnen melden. 

Om die reden vindt de rekenkamer het geen goede timing om nu een onderzoek te starten naar het gebruik van data bij 
beleidsontwikkeling. Een dergelijk onderzoek komt simpelweg te vroeg. Een rekenkameronderzoek zou beter over bijvoorbeeld een 
jaar kunnen plaatsvinden. Dan kunnen we kijken of de doelstellingen van het programma zijn gehaald, wat de ervaringen van de raad 
zijn en of de beleidsvoorstellen beter onderbouwd zijn vergeleken met de situatie van nu. Het onderwerp blijft de komende tijd de 
aandacht van de rekenkamer houden. 
U ontvangt van de rekenkamer hierover nog een raadsinformatiebrief.

Jan-Willem van Giessen, extern lid rekenkamer


