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Informatiebrief over uitwerking moties 19, 24 en 48

Geachte leden van de commissie Bestuur,

Bij de Programmabegroting 2016-2020 zijn door de raad drie moties aangenomen 
die betrekking hebben op de verbetering van de P&C documenten. Daarnaast heeft 
de wetswijziging van de BBV gevolgen voor de inrichting van de begroting. In deze 
brief wordt per motie toegelicht welke trajecten zijn ingezet, wat de onderlinge 
relaties zijn en welke overige ontwikkelingen een rol spelen bij het verbeteren van 
de informatiewaarde van de P&C documenten.

BW
De informatienota Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (BBV) 
(2016/44495) gaat in op de zeven voorstellen die door de commissie Depla worden 
aangedragen als wijzigingen op de huidige BBV. Het nieuwe BBV dient nog 
vastgesteld te worden (naar verwachting in april) en de wijzigingen moeten 
vervolgens in de Programmabegroting 2017-2021 verwerkt zijn.

De voorstellen betreffen:
1. vaste indeling in 50 taakvelden;
2. landelijk set indicatoren;
3. financiële kengetallen;
4. informatie verbonden partijen;
5. onderzoek naar accountantscontrole;
6. overhead in apart programma;
7. investeringen maatschappelijk nut activeren.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023
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De informatienota over de vernieuwing BBV stond op de agenda van de commissie 
Bestuur op 18 februari 2016. In deze nota wordt de standaard set indicatoren die de 
commissie Depla voorstelt benoemd en in een bijlage weergegeven. Daarbij wordt 
ook verwezen naar een toekomstige nota over het onderwerp verbeteren 
indicatoren. Inmiddels is deze informatienota Verbeteren programmabegroting, 
indicatoren en benchmarks (2016/64006) gereed en geagendeerd als bespreekpunt 
op de agenda van donderdag 17 maart van de commissie Bestuur. Over deze 
informatienota is meer te lezen onder het kopje motie 19 ‘Strevenswaardig inzicht 
door indicatoren’.

Een aantal aspecten uit de te vernieuwen BBV wordt uitgewerkt in de richtlijnen 
voor de Programmabegroting 2017, als onderdeel van de vast te stellen Kademota 
2016, waarin ook uitwerking wordt gegeven aan motie 48.

Samenhang
In dit overzicht kunt u zien hoe de verschillende moties en wettelijke eisen zich tot 
elkaar verhouden, in welke nota’s ze worden behandeld en wanneer deze 
onderdelen voor (de eerste) besluitvorming in de raad komen.
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Motie 19 ‘Strevenswaardig inzicht door indicatoren’

In motie 19 wordt aangegeven dat de door de raad vastgestelde indicatoren in de 
programmabegroting niet meer voldoen en moeten worden aangescherpt. Tevens 
worden in de motie enkele beleidsvelden benoemd waarop de raad meer inzicht 
wenst. Deze beleidsvelden zijn bestrijding eenzaamheid, duurzaamheid, verkeer, 
parkeren, armoede- en minimabeleid, schuldbemiddeling en -dienstverlening, Wmo 
voorzieningen, voorraad sociale huurwoningen, beschermd wonen en daklozen.

Om uitvoering te geven aan de wens van de raad is de projectaanpak Verbeteren 
programmabegroting, indicatoren en benchmarks opgesteld. In dit door het college 
vastgestelde plan is een van de eerste stappen het houden van een werkconferentie 
met de raad op donderdag 24 maart. De ambtelijke organisatie gaat dan met de raad 
in gesprek om samen tot betere indicatoren te komen. De focus zal deze avond ook 
liggen op de in de motie benoemde beleidsvelden. De standaard set indicatoren die 
door de commissie Depla is voorgesteld, wordt nog vastgelegd in een ministeriele 
regeling door het ministerie van BZK en krijgt op 24 maart ook aandacht. De 
uitkomsten van de werkconferentie worden vervolgens ambtelijk verwerkt tot een 
verbetervoorstel dat door middel van een informatienota op de agenda’s van de 
verschillende commissies komt te staan. De reacties uit de commissies worden weer 
verwerkt tot een tweede informatienota, waarna bij de volgende 
programmabegroting rekening wordt gehouden met de wensen van de raad.

Tijdens de werkconferentie op 24 maart (en in de achtergrond informatie die de 
raad ontvangt ter voorbereiding hiervan) wordt ook aandacht besteed aan het feit 
dat indicatoren, dan wel het doen van metingen om tot cijfers te komen, geld kost of 
niet altijd mogelijk is. Keuzes moeten gemaakt worden. Dit geldt uiteraard voor alle 
indicatoren.

Motie 24 ‘Benchmark prestaties van de gemeente’
Deze motie gaat in op de meerwaarde van indicatoren wanneer deze vergeleken 
kunnen worden met andere gemeenten. De raad draagt het college op vanaf de 
volgende programmabegroting waar mogelijk indicatoren te verrijken met een 
benchmark en daarbij specifiek aandacht te besteden op onderwerpen waar Haarlem 
relatief slecht op scoort. Daarnaast vraagt de raad om in overleg te gaan met VNG 
en het ministerie van BZK om te bezien of er voor meer onderwerpen benchmarks 
kunnen worden ontwikkeld.

De eerder genoemde standaard set indicatoren die wordt voorgesteld door de 
commissie Depla zorgen er voor dat iedere gemeente die verplichte indicatoren in 
kaart gaat brengen.
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Binnen de projectaanpak Verbeteren programmabegroting, indicatoren en 
benchmarks die bij motie 19 hierboven reeds is aangestipt, wordt ook aandacht 
gegeven aan benchmarks.

Verkenning van mogelijkheden om gebruik te maken van of aan te sluiten bij 
benchmarks en landelijke statistische databronnen en onderzoeken als bron voor 
indicatoren vormt een standaard onderdeel in het (advies)proces in de P&C cyclus, 
met name bij opstellen van de programmabegroting. De gemeente stelt zich 
daarnaast ten doel om een goed overzicht te hebben van de (vele) landelijke 
benchmarks, bronnen en onderzoeken.
Voordat een benchmark wordt opgenomen in een programmabegroting worden de 
volgende criteria c.q. vragen nagelopen:

- In hoeverre sluiten uitkomsten aan bij lokale doelen en prestaties vanuit 
Haarlem?

- Zijn uitkomsten voldoende (jaarlijks) en tijdig beschikbaar om op te kunnen 
nemen (in jaarverslag)?

- Zijn uitkomsten ook bruikbaar buiten de P&C cyclus (de beleidscyclus)?
Is de kwaliteit van de benchmark/bron voldoende?
Wegen eventuele kosten op tegen de bruikbaarheid van gegevens?

I
I

Nieuwe ontwikkelingen bieden kansen om meer gebruik te maken van 
benchmarks/vergelijkingen; ook voor indicatoren. Voorbeelden hiervan zijn:

- Haarlem sluit aan bij de landelijke set van indicatoren (vernieuwing BBV); 
Er wordt overwogen om (weer) mee te gaan doen met de 
Veiligheidsmonitor waarbij uitkomsten tussen gemeenten kunnen worden 
vergeleken en bovendien ook op wijkniveau beschikbaar komen;

- In het sociaal domein kan meer gebruik worden gemaakt van onderzoeken 
van GGD Kennemerland. Gemeente en GGD stemmen waar mogelijk af 
om eikaars onderzoeken op elkaar af te stemmen;
Vanwege vele wijzigingen en onduidelijke processen van het onderdeel 
‘burgerpeiling’ van Waar staatje gemeente (VNG/KING) heeft Haarlem 
tot nu toe nog niet deelgenomen. Nu hierbij meer structuur lijkt te ontstaan 
wordt verkend of deelname voor Haarlem toegevoegde waarde biedt; 
Haarlem doet mee aan de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van 
VNG/CBS;

- Trends op gebied van big en open data maakt dat objectieve gegevens vaker 
gebruikt kunnen gaan worden voor vergelijking van gemeenten.

Motie 48 ‘Meer financiën in de begroting’
In deze motie wordt het college verzocht enkele aspecten te verbeteren en de 
voorstellen hiervoor te verwerken in de richtlijnen voor de begroting 2017:

• Duidelijke, zichtbare koppeling van begroting met de kademota;
• Inzicht financiële uitwerking en zelfstandig leesbaar;
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• Bestenuningsreserves.

Voor de uitvoering van de motie is het van belang om ook de wijzigingen die de 
BBV beoogt hierbij in ogenschouw te nemen. Het presenteren van cijfers op 
productgroep niveau (50 taakvelden) is verplicht voorgeschreven, wat gedeeltelijk 
overlapt met de wens van de raad om meer inzicht in de besteding van de middelen 
voor alle taken en activiteiten van de gemeente te krijgen. Deze financiële gegevens 
kunnen door deze landelijke regelgeving ook voor benchmarking worden gebruikt. 
Per onderdeel van de motie wordt hieronder weergegeven wat de beoogde aanpak 
is. Onderstaande zaken worden in het eerst volgende overleg van de werkgroep 
informatiewaarde (waarschijnlijk in april) verder besproken. Daarbij worden ook 
financieel specialisten uit de raad uitgenodigd. Hiermee komt het college tegemoet 
aan de toezegging om het dialoog aan te gaan over meer financiële 
(detail-)informatie in de begroting.

• Duidelijke en zichtbare koppeling met de kadernota

De primaire koppeling van de kadernota met de begroting vindt plaats in de 
paragraaf financiële ontwikkelingen van de programmabegroting. Daarin worden de 
uitkomsten van de begroting afgezet tegen die van de kadernota en toegelicht. Deze 
wijze van presentatie blijft gehandhaafd. Hoe deze wijzigingen vervolgens in de 
programma’s en beleidsvelden zijn verwerkt, is echter niet één op één te volgen. 
Daarom wordt als verbetermaatregel opgenomen dat wijzigingen van € 100.000 of 
meer, waartoe in de kadernota is besloten afzonderlijk worden gespecificeerd in de 
programmabegroting. Dit geldt ook voor eventuele latere wijzigingen die nog in de 
primaire begroting worden geraamd. Indien het besluiten van de kadernota betreffen 
die niet direct financieel doorwerken (zoals bijvoorbeeld een besluit nieuwe 
investeringen uit de categorie ‘must have’ op te nemen in de financiële 
kaderstelling) dient een koppeling in de tekst van de begroting te worden gelegd 
waar dit wordt uitgewerkt (paragraaf investeringen in de begroting en het 
investeringsplan). Daarmee kan de koppeling tussen kadernota en begroting meer 
inzichtelijk worden vastgelegd.

• Inzicht financiële uitwerking en zelfstandig leesbaar
Er is een voorstel in voorbereiding om de beleidsvelden verder te specificeren en 
daarbij ook een korte tekstuele beschrijving op te nemen, waardoor inzichtelijk 
wordt aan welke taken en activiteiten welke middelen worden besteed (of 
ontvangen). Om het ook inzichtelijk te kunnen houden wordt een basiseenheid 
genomen van maximaal € 5 miljoen. Op een begroting van € 500 miljoen betekent 
dit circa honderd specificaties. Op deze wijze kan meer inzicht aan de raad worden 
gegeven in de opbouw van de begrotingsposten. Uiteraard moet het naar de aard 
van de activiteit wel splitsbaar zijn. Het heeft bijvoorbeeld geen toegevoegde 
waarde de algemene uitkering van € 280 miljoen verder op te splitsen. Het
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autorisatieniveau blijft, conform de financiële verordening, wel op het niveau van 
beleidsveld. Dat wil zeggen dat het college bevoegd blijft te schuiven met budgetten 
binnen een beleidsveld, uiteraard binnen de afgesproken beleidskaders. Door de 
wijziging van de BBV zullen binnen het nieuwe beleidsveld overhead specificaties 
opgenomen worden die met overhead samenhangen (ICT, huisvesting, facilitaire 
zaken, etc.)

• Bestemmingsreserves
De vraag van de raad is dat van elke bestemmingsreserve het doel ervan wordt 
beschreven met daarbij een meerjarige planning van stortingen en onttrekkingen.
De uitwerking van dit verzoek geschiedt langs twee lijnen. Vóór de behandeling 
van de begroting 2017 wordt een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen 
uitgebracht. Hier worden nut en noodzaak van reserves, de voeding van de reserves 
en de maximale omvang tegen het licht gehouden.

Een meeijarenoverzicht van reserves wordt reeds in de begroting opgenomen. 
Tevens wordt reeds bij elk programma in de begroting opgenomen wat de geraamde 
toevoegingen en onttrekkingen zijn om de doelstellingen voor dat jaar te realiseren 
(zoals ook de investeringen voor het begrotingsjaar per programma zijn 
gespecificeerd). Langs deze lijn wordt invulling gegeven aan de wens meer inzicht 
te geven in het doel van de reserve en de meeijarige stortingen en onttrekkingen.
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Overzicht van de ontwikkelingen
Samengevat wordt ingezet om de Programmabegroting 2017-2021 te verrijken met 
het resultaat van de volgende verbeteringen:

- Wettelijke eisen en uitwerkingen BBV / Commissie Depla;
- Uitwerkingen van motie 19;
- Uitwerkingen van motie 24;
- Uitwerkingen van motie 48.

Behalve bovenstaande ontwikkelingen worden er meer zaken voor het eerst 
zichtbaar in de Programmabegroting 2017-2021. Zo wordt gewerkt aan de volgende 
stap richting de gebiedsbegroting. Bij de Programmabegroting 2016 was voor de 
raad voor het eerst deze informatie digitaal beschikbaar.
Ook verdergaande digitale toegankelijkheid van steeds meer informatie staat op de 
agenda. In de Programmabegroting 2016 waren vrijwel alle nota’s al digitaal 
aanklikbaar en werden tevens alle indicatoren ook in grafiekvorm weergegeven. In 
aanloop naar de komende begroting worden ook op dit gebied volgende stappen 
gezet.
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Vervolg
Het moge duidelijk zijn dat de verwerking van dit alles naast de reguliere taken een 
flinke opgave betekent voor de organisatie. Alle voorgestelde ontwikkelingen die 
een plaats krijgen in de Programmabegroting 2017 kennen meer of minder ook een 
onderlinge samenhang. Met de voorgestelde ontwikkelingen wordt het maximale 
van de beschikbare capaciteit gevraagd. Gelet op de onderlinge samenhang van de 
ontwikkelingen, de maximale capaciteitsinzet en de wijzigingen van de BBV die 
nog niet vastgesteld zijn, moet het ontwikkeltraject als risicovol en in zich zelf als 
foutgevoelig getypeerd worden. Met het gewenst resultaat voor ogen zal vol energie 
aan de begrotingsontwikkeling worden gewerkt in nauwe afstemming met de raad.

In de Programmabegroting 2017 worden stappen gezet in de verdere ontwikkeling 
van de informatiewaarde van onze P&C gegevens en documenten.
De hoop op de inbreng van zoveel mogelijk raadsleden op de komende 
werkconferentie, en wil graag na de behandeling van de Programmabegroting 2017 
deze met de werkgroep informatiewaarde evalueren om te bezien welke 
verbeteringen voor 2018 en verder mogelijk zijn.
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Met vriendelijke groet,

Jeroen van Spijk


