
 

 

Amendement: Meer indicatoren, helpt ons dat verder? 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 12 mei 2022,  

Constaterende dat:  

• De rekenkamercommissie (RKC) een onderzoek heeft gedaan naar het integraal veiligheids- en 
handhavingsbeleid (IVH); 

• Het beleid goed op orde is; 

• De raad gevraagd wordt vier aanbevelingen van de RKC over te nemen; 

• Het college de aanbevelingen wenst uit te voeren met uitzondering van aanbeveling 2 “een sterkere 
koppeling IVH en programmabegroting”; 

• Het college bij aanbeveling 2 opmerkt: 

 

“U beveelt aan om een betere koppeling te maken tussen het IVH als beleidsstuk en de 
programmabegroting. In het IVH zijn doelen en prestaties uitgebreid uitgewerkt. De programmabegroting 
leent zich niet voor een dergelijke uitwerking aangezien in het format een beperkt aantal programmadoelen 
en indicatoren is opgenomen. Deze zijn voor een groot deel landelijk voorgeschreven. Daarmee geeft dit 
weinig ruimte voor een betere koppeling met het beleid. De koppeling wordt naar ons idee goed gemaakt 
aangezien de voortgang van het beleid jaarlijks wordt teruggekoppeld in de jaarrekening en de 
bestuursrapportages. Bij de jaarlijkse vaststelling van het nieuwe Actieprogramma wordt vervolgens weer 
gedetailleerd op de thema’s en acties voor het komende jaar ingezoomd.” 

 

• De RKC desalniettemin pleit voor aanvullende indicatoren voor veiligheid en handhaving in de 
programmabegroting. 
 

Overwegende dat:  

• Het al lastig is om in de veelheid van indicatoren in de programmabegroting van de gemeente Haarlem 
door de bomen nog het bos te zien; 

• Nog meer indicatoren in de programmabegroting in beginsel niet wenselijk is; 

• De voortgang van het veiligheids- en handhavingsbeleid jaarlijks wordt teruggekoppeld in de 
jaarrekening en de bestuursrapportages; 

• Bij de jaarlijkse vaststelling van het Actieprogramma op de thema’s en acties voor het komende jaar 
wordt ingezoomd; 

• Meer indicatoren voor veiligheid en handhaving in de programmabegroting derhalve niet nodig en 
wenselijk is; 

 
Besluit het besluit van de raad der gemeente Haarlem als volgt te wijzigen: 
 
“De raad der gemeente Haarlem, 
Besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het rapport “Zaken op orde in veiligheidsbeleid Haarlem” van de 
Rekenkamercommissie Haarlem 

2. De aanbevelingen die worden gedaan in het onderzoeksrapport over te nemen en het college op te 
dragen deze uit te voeren met uitzondering van de tweede aanbeveling  “Koppeling IVH en 
programmabegroting”. 

 
De griffier,   de voorzitter.” 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
CDA Haarlem  PvdA 

 


