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Vanwege het in de tijd samenvallen van het aantreden van de nieuwe raad en de
publicatie van de jaarstukken 2017 van de gemeente, heeft de
rekenkamercommissie voor de raad een laatste keer onderzoek gedaan naar de
jaarstukken. Dit onderzoek vindt plaats complementair aan het onderzoek van de
accountant.
De rekenkamercommissie heeft haar bevindingen vastgelegd in het
onderzoeksrapport Stokje overdragen.
De rekenkamercommissie adviseert de raad de aanbevelingen gericht op
verbetering van bruikbaarheid van de jaarstukken over te nemen.
De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel
van de rekenkamercommissie in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van
het raadsstuk in de raadsvergadering.
N.v.t.
N.v.t.
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie,
Besluit:
(zie tekst paragraaf 2/voorstel aan de raad)
 Het college opdracht te geven het inzicht in de financiële gezondheid te
vergroten door in de P&C documenten onderscheid te maken tussen
incidentele en structurele baten, lasten en risico's en deze ook zodanig te
presenteren.
 Het college opdracht te geven in kaart te brengen wat de opties zijn voor
het creëren van meer structurele financiële manoeuvreerruimte.
 Het college opdracht te geven de opvolging van aanbevelingen
daadkrachtiger op te pakken.
 Zelf zeer alert te zijn bij het vaststellen van de indicatoren in de begroting
en hierbij technisch advies van de rekenkamercommissie te vragen.
 Het college opdracht te geven de verplichte 'BBV indicatoren' herkenbaar
te maken in de programmaverantwoordingen.
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
De rekenkamercommissie heeft de jaarstukken van de gemeente onderzocht met betrekking
tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid en brengt hierover advies
uit aan de raad. Hiermee vervult de rekenkamercommissie, ondanks de wijziging van de
verordening, nog een maal de rol van rekeningencommissie. De bevindingen van de
rekenkamercommissie zijn vastgelegd in het rapport Stokje overdragen.
Het concept-rapport is voor bestuurlijke wederhoor voorgelegd aan het college. De
bestuurlijke reactie is integraal opgenomen in het rapport.
2. Voorstel aan de raad
Naar aanleiding van het onderzoek formuleert de rekenkamercommissie de volgende
aanbevelingen:
 De financiële gezondheid van de gemeente Haarlem is de afgelopen periode
verbeterd: het rekeningresultaat is positief en de schuld is gedaald. Verbeterd
betekent nog niet dat de financiële positie van de gemeente rooskleurig is. In
vergelijking met andere gemeenten is de schuldenlast hoog en er is geen onbenutte
belastingcapaciteit. De mogelijkheden van de gemeente om bij structurele
tegenvallers, zoals een stijgende rente of een lagere algemene uitkering uit het
gemeentefonds, bij te sturen, zijn daardoor beperkt. Om het inzicht in de financiële
situatie te verbeteren beveelt de rekenkamercommissie aan:
a) Het college opdracht te geven het inzicht in de financiële gezondheid te vergroten
door in de P&C documenten onderscheid te maken tussen incidentele en structurele
baten, lasten en risico's en deze ook zodanig presenteren.
b) Het college opdracht te geven in kaart te brengen wat de opties zijn voor het
creëren van meer structurele financiële manoeuvreerruimte.


De opvolging van aanbevelingen laat vaak (te) lang op zich wachten. Daarom beveelt
de rekenkamercommissie aan:
Het college opdracht te geven de opvolging daadkrachtiger op te pakken.



Indicatoren die door de gemeenteraad in de begroting zijn vastgesteld, zijn leidend
voor de P&C-cyclus. Als aan het eind van de cyclus, in het jaarverslag, blijkt dat
indicatoren niet beschikbaar zijn of bij nader inzien niet relevant zijn, kan de
beleidsrealisatie niet goed worden beoordeeld. Daarom beveelt de
rekenkamercommissie aan:
a) Zeer alert te zijn bij het vaststellen van de indicatoren in de begroting en hierbij
technisch advies van de rekenkamercommissie te vragen.
b) Het college opdracht te geven de verplichte 'BBV indicatoren' herkenbaar te
maken in de programmaverantwoordingen.

3. Beoogd resultaat
Vergroten van inzicht in het gevoerde beleid en de financiële positie van de gemeente op
basis van de jaarstukken.
4. Argumenten
1. Het besluit past in het ingezet beleid.
Het onderzoek vindt plaats conform de toezegging die is gedaan bij wijziging van de
Verordening Rekenkamercommissie Haarlem (2017/567152).

2

2. Financiën
N.v.t.
3. Communicatie&Participatie:
Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de rekenkamercommissie
5. Risico’s en kanttekeningen
N.v.t.
6. Uitvoering
De overgenomen aanbevelingen zullen worden geregistreerd. Vervolgens wordt de opvolging
door de griffie en de rekenkamercommissie gemonitord. De raad wordt twee keer per jaar
over de stand van zaken geïnformeerd.
De rekenkamercommissie adviseert de raad over de wijze van afdoening door het college aan
de hand van de door het college opgestelde verantwoording.
7. Bijlagen
Rapport RKC Onderzoek jaarstukken 2017 – Stokje overdragen
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