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1. Inleiding
De RKC heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten van 
bezuinigingen uit de periode 2011-2014. De centrale vraag in dit onderzoek luidt als 
volgt: Heeft de gemeente de (geselecteerde) bezuinigingsmaatregelen zo uitgevoerd, 
dat dit leidt tot maximale gewenste effecten en minimale ongewenste effecten en 
werd de gemeenteraad tijdig, volledig en juist hierover geïnformeerd?
Ondersteund door een onderzoeksbureau heeft de RKC getracht de 
maatschappelijke effecten van een selectie van de bezuinigingsmaatregelen in kaart 
te brengen. Dit bleek door het ontbreken van gegevens erg lastig. Wel zijn de 
financiële effecten en het intensieve bezuinigingsproces in kaart gebracht en de 
rollen daarin van college, raad en betrokken organisaties. De aanbeveling en 
adviezen die uit het onderzoek voortvloeien zijn erop gericht in de toekomst 
beleidseffecten beter te kunnen beoordelen.

2. Aanbevelingen
De RKC heeft haar bevindingen vastgelegd in het onderzoeksrapport 
Maatschappelijke effecten van bezuinigingen en formuleert voor de gemeenteraad 
hierin de volgende aanbeveling:

Het college te vragen om, in aanvulling op de aanbeveling in het rapport over de 
jaarstukken 2015 met betrekking tot de representativiteit van het panel, de validiteit 
van het digipanel/omnibusonderzoek als beleidseffectindicator nader te beschouwen 
en in kaart te brengen of de balans tussen objectieve en subjectieve indicatoren in 
de P&C-cyclus voldoende is geborgd.

3. Voorstel aan de raad
De RKC stelt de raad voor de aanbeveling van de RKC zoals verwoord onder 2 
over te nemen;

4. Beoogd resultaat
Meer inzicht in de effecten van beleid door het gebruik van zinvolle indicatoren.

5. Argumenten
Uitvoeren van de aanbevelingen zal de raad in staat stellen de indicatoren in de 
P&C documenten beter te beoordelen.

6. Kanttekeningen
Niet van toepassing.

7. Uitvoering
Een notitie van B&W.
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8. Bijlage
Maatschappelijke effecten van bezuinigingen, RKC-rapport. 

Namens de Rekenkamercommissie,

Frans Smit 
Voorzitter
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie 

Besluit:
De aanbeveling van de RKC zoals verwoord onder 2 over te nemen als opdracht 
aan het college.

Gedaan in de vergadering van 16 FEB 2017................(wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter

3


