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Inleiding en planning

Methode Duisenberg

- Neutrale, technische analyse van het jaarverslag en de jaarrekening

- Rapporteurs –

Louise van Zetten (HvH) en Ron Dreijer (CDA)

- Ondersteuning –

Liesbeth Reekers en Daphne Taets

- Programma 5.1 (Openbare ruimte en mobiliteit) 

Timing

• Besloten briefing commissie Beheer (13 juni)

• Behandeling Raad (27 juni)
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De zes vragen uit de methode Duisenberg

1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?

2. Welke doelen zijn behaald?

3. Welke prestaties zijn geleverd?

4. Wat heeft het gekost?

5. Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en 
doelmatigheid?

6. Welke conclusies en aanbevelingen heb ik als rapporteur? 
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1.Wat is het beeld op hoofdlijnen?
Voornaamste bevindingen

• In principe sluit de Jaarrekening aan bij Begroting                                                                                                            
In praktijk blijkt  Jaarrekening  nog al eens qua tekst, doelstelling en cijfers 
te verschillen met de Begroting.

• Bijvoorbeeld de teksten van de missie kunnen niet ineens verschillen met 
de begroting

• Wat hebben we gedaan/wat hebben we niet gedaan is niet consequent 
toegepast (vooral wat niet is gedaan ontbreekt wel eens). 

• Als je een missie hebt voor 8 wijken, wil je ook weten welke wijken dit zijn.

• Smiley’s selectief toegepast  zaken die niet zijn gedaan ondergebracht bij 
een positief verhaal met een Groene, terwijl gemiddelde geel is of oranje

• Onderwerp terug laten komen onder een andere naam. Bijv. Figeebrug op 
p 121 vinden we later terug onder Industriehaven brug
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Wat is het beeld op hoofdlijnen? 
Verdeling baten en lasten programma 5
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Wat is het beeld op hoofdlijnen? 
Baten en lasten
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Wat is het beeld op hoofdlijnen?
Voornaamste bevindingen

• Waardes verschillen per jaarverslag
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Wat is het beeld op hoofdlijnen?
Voornaamste bevindingen

• Haarlem scoort slecht LANDELIJKE DOELSTELLINGEN 2020: 100 kg p.p.p.j. restafval 2025: 30 kg p.p.p.j. restafval
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Wat is het beeld op hoofdlijnen? 
Verdeling baten en lasten alle beleidsvelden
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Wat waren de doelen?
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Begroting 2018-2022 Jaarverslag 2018



Doelstelling 1: 

Meer gebruik van fiets en OV en betere doorstroming autoverkeer

Doelstelling 2:

Verbeterde verkeersveiligheid

Doelstelling 3:

Openbare ruimte voldoet aan vastgesteld beeldkwaliteitsniveau

Doelstelling 4:

Duurzame inzameling van huishoudelijk afval

Rapporteursverslag jaarverslag en jaarrekening 2018 - Haarlem

2. Welke doelen zijn behaald?



Doelstelling 1: Meer gebruik van fiets en OV en 
betere doorstroming autoverkeer

Effectindicatoren:

➢ Tevredenheid klanten over openbaar vervoer in de regio Haarlem-IJmond(OV-klantenbarometer)

➢ Oordeel Haarlemmers over de bereikbaarheid van de stad (omnibusonderzoek)

➢ Oordeel Haarlemmers over het totaal van het voorzieningsniveau voor fietsers (omnibusonderzoek)

➢ Percentage Haarlemmers dat voor de grootste afstand in het woon-werkverkeer de fiets 
gebruikt (omnibusonderzoek)

➢ Percentage Haarlemmers dat voor de grootste afstand in het woon-werkverkeer fiets of OV 
gebruikt (omnibusonderzoek)

Prestaties

a. Op hoger peil brengen openbaar vervoer

b. Bevorderen fietsgebruik.

c. Verbeteren doorstroming autoverkeer.
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Doelstelling 1: Meer gebruik van fiets en OV en 
betere doorstroming autoverkeer

a Enerzijds staat dat de eerste aanpassingen van HOV zijn uitgevoerd 
anderzijds staat dat de aanbesteding loopt. De     is wat aan de optimistische 
kant

b Aanleg rotondes Europaweg, fietsrekken geplaatst en 

start realisatie tweede fietsdepot
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Doelstelling 2: Verbeterde verkeersveiligheid 

❖ Door straten en kruispunten te verbeteren en inzetten op verkeerseducatie 
op scholen moet de veiligheid van de verkeersdeelnemers worden vergroot

Voor dit doel zijn geen effect- en/of prestatieindicatoren bepaald

Prestaties

a. verbeteren verkeersveiligheid

b. Inzetten op verkeerseducatie bij scholen
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Doelstelling 2: Verbeterde verkeersveiligheid 

a. Verbeteren verkeersveiligheid door kruispunten veiliger in te richten.

-> Voorbeelden waar dit echt is gebeurd zijn er niet.

b. Inzetten op verkeerseducatie bij scholen is gedaan door het verlenen van 
subsidie of proces ondersteuning. Geen resultaat en effect bekend.
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Doelstelling 3: Openbare ruimte voldoet aan 
vastgesteld beeldkwaliteitsniveau

Effectindicatoren:
➢ Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is over het onderhoud van de openbare ruimte 

in hun wijk (omnibusonderzoek)

➢ Percentage openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau 
zoals vastgesteld in de raad (Gemeentelijke registratie)

➢ Het aantal bomen in de openbare ruimte (Gemeentelijke registratie)

➢ Groenoppervlak in ha totaal Haarlem (Gemeentelijke registratie)

➢ Groenoppervlak in ha exclusief parken en grote groengebieden (Gemeentelijke registratie)

Prestaties

a. Regie voeren op het regulier (dagelijks) onderhoud.

b. Uitvoeren groot onderhoud- en vervangingsprojecten volgens de Gebiedsprogramma’s 2018

c. Extra aanpakken zwerfafval door inzet educatie, preventie en inzamelmiddelen 
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Doelstelling 3: Openbare ruimte voldoet aan 
vastgesteld beeldkwaliteitsniveau

a. Regie voeren op het regulier (dagelijks) onderhoud.

->Kwaliteitsniveau is in 2017 verhoogd maar pas in juni 2018 is DDO aangepast. Hierover is 
niets terug te vinden. 200K is doorgeschoven naar 2019!

b.   Uitvoeren groot onderhoud- en vervangingsprojecten volgens de Gebiedsprogramma’s 2018

-> diverse project zijn gestart maar nog niet allemaal uitgevoerd

c.   Extra aanpakken zwerfafval door inzet educatie, preventie en inzamelmiddelen 
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Doelstelling 4: Duurzame inzameling van 
huishoudelijk afval

Effectindicatoren:
➢ Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner (cbs)

Prestaties

a. Verdere implementatie Strategisch Plan Afval (SPA) 

b. Op orde brengen voorzieningenniveau voor gescheiden aanbieden grondstoffen

c. Integraal invoeren van maatregelen voor hoog- en laagbouw
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Doelstelling 4: Duurzame inzameling van 
huishoudelijk afval

a. Verdere implementatie Strategisch Plan Afval (SPA) 

b. Op orde brengen voorzieningenniveau voor gescheiden aanbieden grondstoffen

In de begroting stond de missie om 8 wijken op orde te brengen. Dit is niet gebeurd maar is 
ook nergens terug te lezen

c.    Integraal invoeren van maatregelen voor hoog- en laagbouw
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Welke doelen zijn behaald? 

Realisatiewaarden

Doelstellingen & Indicatoren Nulmeting 2018 2017 Streefwaarde
(begroting 
2018)

Streefwaarde 
(begroting 
2017)

Beoordeling  
rapporteur

Opmerkingen

Doelstelling 1: Meer gebruik van fiets en OV en betere 

doorstroming autoverkeer

A. Tevredenheid klanten over openbaar vervoer in de regio
Haarlem-IJmond

7,4(2009) ? 7,7 7,9 7,9 Komt in april??

B. Oordeel Haarlemmers over de bereikbaarheid van de 
stad

6,5(2007) 7,2 7,1 7,2 7,0

C. Oordeel Haarlemmers over het totaal van het 
voorzieningsniveau voor fietsers 

6,2(2009) 6,2 6,2 6,5 6,5

D. Percentage Haarlemmers dat voor de grootste afstand in 
het woon-werkverkeer de fiets gebruikt 

30%(2008) 32% 31% 31% 31%

E. Percentage Haarlemmers dat voor de grootste afstand in 
het woon-werkverkeer fiets of OV Gebruikt

50%(2012) 58% 55% 55% Niet in begroting 
2017

Legenda

Uitvoering volgens plan

Uitvoering verdient aandacht

Uitvoering niet volgens plan

Uitvoering niet te controleren
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Welke doelen zijn behaald? 

Realisatiewaarden

Doelstellingen & Indicatoren Nulmeting 2018 2017 Streefwaarde
(begroting 
2018)

Streefwaarde 
(begroting 
2017)

Beoordeling  
rapporteur

Opmerkingen

Doelstelling 2: Verbeterde verkeersveiligheid

A Verbeteren verkeersveiligheid

B Inzetten op verkeerseducatie bij scholen

Legenda

Uitvoering volgens plan

Uitvoering verdient aandacht

Uitvoering niet volgens plan

Uitvoering niet te controleren
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Welke doelen zijn behaald? 
Realisatiewaarden

Doelstellingen & Indicatoren Nulmeting 2018 2017 Streefwaarde
(begroting 
2018)

Streefwaarde 
(begroting 
2017)

Beoordeling  
rapporteur

Opmerkingen

Doelstelling 3: Openbare ruimte voldoet aan vastgesteld 

beeldkwaliteitsniveau

A. Percentage Haarlemmers dat (zeer) tevreden is over het
onderhoud van de openbare ruimte in hun wijk

46%(2010) 44% 44% 43% 50% Verdient meer 
aandacht. 
Streefwaarde is 
te laag

B. Percentage openbare ruimte waar dagelijks onderhoud
voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau zoals vastgesteld 
in de raad

94%(2017) 89,5% 94% - -

C. Onderhoudsvoorraad openbare ruimte - - - - - Nut??

D. Het aantal bomen in de openbare ruimte 60.771(2016) 60.503 60.493 61.000 - Geen verklaring
kunnen vinden

E. Groenoppervlak in ha totaal Haarlem 357(2016) 373 - 360 - 17ha Grote 
groengebieden 
erbij. Waar?

F. Groenoppervlak in ha exclusief parken en grote 
groengebieden

162(2016) 161 - 165 -

Legenda

Uitvoering volgens plan

Uitvoering verdient aandacht

Uitvoering niet volgens plan

Uitvoering niet te controleren
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Welke doelen zijn behaald? 
Realisatiewaarden

Doelstellingen & Indicatoren Nulmeting 2018 2017 Streefwaarde
(begroting 
2018)

Streefwaarde 
(begroting 
2017)

Beoordeling  
rapporteur

Opmerkingen

Doelstelling 4: Duurzame inzameling van huishoudelijk 

afval

A. Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner 288 (2011) 235 248 245 275 Waarom bron 
CBS? Het zijn 
onze eigen 
cijfers!

B. Op orde brengen voorzieningenniveau voor gescheiden 
aanbieden grondstoffen

- -

C. Integraal invoeren van maatregelen voor hoog- en 
laagbouw.

- - - - -

Legenda

Uitvoering volgens plan

Uitvoering verdient aandacht

Uitvoering niet volgens plan

Uitvoering niet te controleren

Voorlopig cijfer blz 124
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3. Welke prestaties zijn geleverd?

->Het college had grote ambities om het openbaar vervoer te verbeteren en 
de doorstroming te bevorderen. Echter HOV en de kruising Amerikaweg 
zijn nog niet in uitvoering 

->Uit de tekst is niet te achterhalen welke campagne het betreft en waaruit 
blijkt dat het fietsgebruik is toegenomen als er niet wordt gemeten?
Over de kosten van de brug circuleren verschillende cijfers. Brug werd vele 
malen duurder dan oorspronkelijk gedacht.
Brug is vanaf opening al regelmatig buiten gebruik gesteld.

-> Op pag 121 staat dat de fietsrekken zijn uitgebreid. Bij navraag blijkt dat 
ze in bestelling zijn en pas in 2019 worden geplaatst
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Welke prestaties zijn geleverd? 

Beleidsagenda voor 2018 Verantwoording over 2018

Doelstelling 1: Meer gebruik van fiets en OV en betere doorstroming autoverkeer

a. Op hoger peil brengen openbaar vervoer. Aanbesteding loopt en subsidie binnengehaald

b. Bevorderen fietsgebruik. Figeebrug, Fietsrekken uitgebreid (op pag. 132 staat dat ze besteld zijn) Bestelling 
is gedaan in 2018 maar ivm levertijden worden ze in 2019 geplaatst.

c. Verbeteren doorstroming autoverkeer. VO gemaakt voor kruispunt Amerikaweg

Doelstelling 2: Verbeterde verkeersveiligheid

a. Verbeteren verkeersveiligheid. kruispunten verkeersveiliger ingericht, drempels Engelandlaan

b. Inzetten op verkeerseducatie bij scholen. De gemeente heeft voor het programma blindspot (dode hoeken van vrachtwagens)
de aanbieder procesmatig ondersteund bij de aanvraag van provinciale subsidie 
voor het lesprogramma.

Legenda

Uitvoering volgens plan

Uitvoering verdient aandacht

Uitvoering niet volgens plan

Uitvoering niet te controleren
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Welke prestaties zijn geleverd? 

Beleidsagenda voor 2018 Verantwoording over 2018

Doelstelling 3: Openbare ruimte voldoet aan vastgesteld beeldkwaliteitsniveau

a. Regie voeren op het regulier (dagelijks) onderhoud. Kwaliteitsniveau is in 2017 door de Raad verhoogd, echter men is pas in juni 2018 
begonnen. 200.000 is doorgeschoven naar 2019. Hiervan is niets in het verslag 
opgenomen.

b. Uitvoeren groot onderhoud- en vervangingsprojecten volgens de 
Gebiedsprogramma’s 2018.

Voorbereidingen gestart echter veel projecten (nog)niet uitgevoerd.

c. Extra aanpakken zwerfafval door inzet educatie, preventie en 
inzamelmiddelen

Gastlessen op school, Troeptrimmen, 9 Big Belly’s

Doelstelling 4: Duurzame inzameling van huishoudelijk afval

a. Verdere implementatie Strategisch Plan Afval (SPA). Versnelling invoering duocontainers

b. Op orde brengen voorzieningenniveau voor gescheiden aanbieden 
grondstoffen.

Uitrol duocontainers, restcontainer is toegevoegd aan gronstoffenstraatje.(Kosten?)

c. Integraal invoeren van maatregelen voor hoog- en laagbouw. Bij hoogbouw was omgekeerd inzamelen mislukt

Legenda

Uitvoering volgens plan

Uitvoering verdient aandacht

Uitvoering niet volgens plan

Uitvoering niet te controleren
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4. Wat heeft het gekost?
Voornaamste bevindingen

• Jaarrekening slaat redelijk aan bij de begroting echter cijfers zijn niet 
gelijk.
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Wat heeft het gekost? (baten en lasten)

• De lasten van beleidsveld 5.1 worden voor 52% gedekt door baten binnen 
dit beleidsveld

• Om een betere beoordeling te kunnen geven, hebben we een financiële 
verdeling over de (sub)doelen nodig
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Wat heeft het gekost?  
Totaal saldo baten en lasten beleidsveld 5.1

Baten en lasten Verschillen begroting vs. jaarrekening

Primaire begroting 
2018

Begrotingswijziging
2018

Jaarrekening
2018

Primaire begroting 
vs. jaarrekening

Begrotingswijziging 
vs. jaarrekening

Toelichting

Programma( Openbare 
ruimte en mobiliteit)

Lasten 67.272 70.830 68.829 -1557 2001

Baten 35.867 35.508 36.319 452 811

Saldo baten en lasten -31.405 -35.322 -32.510 -1135 2.812

Mutaties reserves(Geheel 
programma 5)

29.045 31.465 29.362 317 -2103
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5. Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, 
doeltreffendheid en doelmatigheid?
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1. De basis waarop de smiley wordt gekozen ontbreekt.
Onduidelijk is of de resultaten zijn zoals bedoeld. 

2. Financiën ontbreken van de (sub)doelen)

Het is onduidelijk of bestedingen per doel doeltreffend waren. 

3.  Het accountantsverslag is nog niet vrijgegeven.
Rechtmatigheid volgens accountant, is nog niet bekend.



6. Welke conclusies heb ik als rapporteur?

1. De beantwoording van de eerste technische vragen duurde erg lang.

2. Prestaties van nog niet gestarte acties worden al in de weging 
meegenomen.

3. Hoofd- en bijzaken lopen nogal eens door elkaar, werk van algemeen naar 
bijzonder.

4. Wat hebben we gedaan/wat hebben we niet gedaan is niet consequent 
toegepast (vooral wat niet is gedaan ontbreekt wel eens). 

5. Cijfers foutief overgenomen
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Bijlage 6.9 Productenrealisatie
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6. Welke conclusies heb ik als rapporteur?



Welke aanbevelingen heb ik als rapporteur?

1. Meer aandacht voor de juistheid van de cijfers jaarrekening vs begroting 
e.d.

2. Alle doelen uit de begroting in jaarverslag terug laten komen

3. Het concept jaarverslag verschilt van het definitieve jaarverslag. Voortaan 
een oplegvel met de veranderingen meesturen

4. Definieer meer effectindicatoren bij de doelen

5. Betrek de rapportage bij de volgende begroting

6. Duisenberg rapporteurs zouden eigenlijk eerst de begroting moeten 
onderzoeken en daarna het jaarverslag (P&C cyclus)

7. De eindredactie mag beter 

8. De (sub)doelen financieel maken 

9. Communiceer met ambtenaren over onderzoek
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Vragen?
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