Agenda 17 januari 2013
Bijeenkomst van de NVRR Kring Secretarissen van Rekenkamers en Rekenkamercommissies in Limburg
10:00 tot 13:00 uur in het gemeentehuis van Venray.

Gemeentehuis Venray
Raadhuisstraat 1
Venray.

1.

Bepalen dagvoorzitter/ Opening/ Mededelingen/ Voorstelrondje van nieuwe leden en gast.

2.

Presentatie Communicatiestrategie door Bareld Rebbers
Bareld zal ons iets vertellen over de nieuwe communicatiestrategie die hij heeft ontwikkeld t.b.v.
de gemeenteraad van Venlo en de goede resultaten die hiermee zijn geboekt.
Aansluitend gelegenheid tot vragen stellen.

Bareld Rebbers is als communicatieadviseur verbonden aan de griffie van Venlo maar is tevens
actief als communicatieadviseur ten behoeve van grote (regionale) projecten waaronder bijv. de
Floriade. Hij heeft een vernieuwende kijk op de wijze waarop gemeenteraden kunnen
communiceren met hun inwoners. Dit proces biedt tevens enkele interessante handvaten voor
de wijze waarop ook rekenkamer(commissie)s zich op vernieuwende wijze kunnen presenteren
aan gemeenteraden, ambtelijke organisaties en burgers.

3.

Terugkoppeling uit het bestuur van de NVRR

4.

Rondje langs de velden
Hier kan kort ingegaan worden op onderzoeken en opvallende ontwikkelingen.

5.

Bespreken van de invulling van de bijeenkomst van 3 oktober 2013 in Maasgouw.
De ingestelde agendacommissie bestaande uit Esther en Martijntje aangevuld met Lea heeft
onlangs de agenda voor verdieping in 2013 bepaald.

Zoals jullie hebben kunnen lezen verzorgt Bareld Rebbers deze eerste bijeenkomst een
presentatie over communicatiemogelijkheden.
Op 13 juni 2013 in Simpelveld zal Piet Severijnen (onderzoeker & trainer
rekenkamer(commissie)s) onze gastspreker zijn. Hij zal een lezing houden over de kritische
succesfactoren in de samenwerking tussen rekenkamer(commissie)s en onderzoeksbureaus.

Echter de invulling van de laatste bijeenkomst op 3 oktober 2013 in Maasgouw wil de
agendacommissie graag met jullie bespreken.
Het voorstel is om niet op 3 oktober maar op 4 oktober bij elkaar te komen en dan niet
voor een bijeenkomst van alleen secretarissen maar voor een 'Vrijdagmiddag Limburg' ,
waarop ook leden en voorzitters van de RK(c)'s in Limburg welkom zijn. Naast de
inhoudelijke programmering zal er tevens voldoende ruimte zijn voor ontmoeting. Het
inhoudelijke programma voor deze middag willen we graag in samenspraak met jullie opstellen.

6.

Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag /Sluiting

------------------------------------------------------

