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Onderwerp
Reactie op het verslag van de RKC over de jaarstukken 2007

B & W-vergadering van 20 mei 2008

Bestuurlijke context

De RKC heeft onderzoek gedaan naar de jaarrekening 2007 en daarover een verslag met als titel “Op 
weg naar meer grip” uitgebracht.

In de bijgevoegde notitie wordt door het college ingegaan op de constateringen en aanbevelingen van de
RKC.

Commisieparagraaf: Het verslag van de RKC en de reactie daarop van het college maken onderdeel
uit van de stukken die de commissie en de raad ontvangen t.b.v. de behandeling van de jaarstukken
2007
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Reactie op het verslag van de RKC over de jaarstukken 2007

1. Inleiding
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, heeft de Rekenkamercommissie (RKC) een uitgebreid verslag
opgesteld over het onderzoek dat zij heeft verricht naar de Jaarstukken 2007. Bij het opstellen van het
verslag heeft de RKC zich o.a. gebaseerd op het verslag dat door Ernst & Young is uitgebracht over de
jaarrekening 2007, op een pottenkijkersonderzoek dat in de periode november 2007–april 2008 is
gehouden en op gesprekken met de directie en de concerncontroller.

In het verslag wordt, na de samenvatting en het advies en na de inleiding (hfdst. 1), ingegaan op: de
financiële verantwoording in de jaarstukken (hfdst. 2), de bedrijfsvoering (hfdst. 3), de doelen van het
coalitieakkoord (hfdst. 4) en de beleidsrealisatie (hfdst. 5). In het rapport is ook een analyse
opgenomen waarin de RKC aandacht besteed aan de structurering van de informatie, aan het begrip in
de organisatie voor de informatievoorziening en aan de grip op de beleidseffecten (hfdst. 6).
Afgesloten wordt met een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen (hfdst. 7).

Vooraf willen wij benadrukken dat er in de opeenvolgende rapporten van de RKC over de
jaarverslagen sprake is van een voortdurende stapeling van eisen die worden gesteld met de bedoeling
om de efficiency c.q. effectiviteit te bevorderen.
Bij het opstellen van de reactie is de indeling van het verslag van de RKC leidend geweest.

Overgenomen passages uit het verslag van de RKC zijn cursief in de tekst weergegeven. Dat geldt ook
voor passages in deze notitie die de mening van de RKC weergeven.

In de samenvatting geeft de RKC aan wat de kern is van de conclusies en aanbevelingen. Dit komt op
het volgende neer:
De commissie constateert in overleg met de accountant dat de jaarrekening een getrouw en

rechtmatig beeld geeft van de financiële gang van zaken van de gemeente Haarlem in 2007.
De commissie constateert dat de financiële positie van de gemeente is verbeterd maar maakt zich

nog steeds zorgen over de financiële positie. Aanbevolen wordt om de raad zo snel mogelijk een
nota aan te bieden waarin heldere kaders zijn geformuleerd om het weerstandsvermogen verder
op peil te brengen en te houden.

De commissie constateert dat er sprake is van een zichtbare verbetering van de verslaglegging in
het jaarverslag en benadrukt dat het essentieel is om op de ingeslagen weg door te gaan.

Wij onderschrijven de constatering van de RKC betreffende de financiële positie van onze gemeente
en komen daar later in onze reactie nog uitgebreid op terug. Voor wat betreft de aanbeveling van de
RKC inzake het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de kadernota 2008 waarin een overzicht is
opgenomen van de gewenste en benodigde omvang van het weerstandsvermogen rekening houdend
met de meest actuele inventarisatie van de risico’s.  

Wij hebben met instemming kennis genomen van de constatering van de commissie dat er sprake is
van een zichtbare verbetering van de verslaglegging. Gelet op het belang dat wij hechten aan een goed
gestructureerde en transparante informatievoorziening in de planning- en controldocumenten, gaan wij
zeker op de ingeslagen weg voort. Wat dat betreft wijzen wij ook op de begroting 2008 waarmee ten
opzichte van de begroting 2007 een verbeterslag is gemaakt en die voldoende aanknopingpunten biedt
om de verslaglegging over 2008 verder te verbeteren. Ook dit jaar wordt door de projectgroep
‘Verbetering informatiewaarde’ door raadsleden en ambtenaren in goed overleg samengewerkt aan de 
verbetering van de begroting en daarmee ook van de andere planning- en controldocumenten.
Tot slot een enkel woord over het advies van de RKC aan de Raad om de jaarrekening en het
jaarverslag te ‘accepteren’. Het is gebruikelijk dat de RKC de raad adviseert om de jaarstukken vast te 
stellen. Het is ons niet duidelijk waarom de RKC hier voor een afwijkende formulering heeft gekozen.
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2. De financiële verantwoording in de jaarstukken

De RKC maakt (pag. 9) t.a.v. de WMO de volgende kanttekening: Het is niet gelukt om alles rond de
WMO al geheel rechtmatig te laten verlopen. De Raad heeft daarom al eerder ingestemd met het
buiten beschouwing laten van een aantal relevante bepalingen uit de WMO-verordening bij de
rechtmatigheidstoets. De RKC kan zich voorstellen dat voorstellen in het startjaar van de W MO,
maar dit buiten haken plaatsen van regels verdient niet de schoonheidsprijs en moet zeker niet in 2008
worden gecontinueerd.

Wij wijzen in dit kader op de opmerking die de accountant in zijn verslag heeft gemaakt over de
WMO en die er op neer komt dat de opzet, werking en controle op de werking van de processen
rondom de WMO, met inachtneming van de complexiteit, kwalitatief goed en professioneel zijn
aangepakt. Voorts is bij het voorstel aan de Raad om enige regels tijdelijk voor 2007 buiten
beschouwing te laten expliciet gemeld dat dit niet voor 2008 geldt.

Voor wat betreft de opmerkingen van de commissie over substantiële fouten en afwijkingen ten
opzichte van de begrotingen wordt verwezen naar de reactie op het verslag van bevindingen van Ernst
& Young bij de jaarrekening 2007.

De RKC vindt dat de bestuursrapportages nu teveel gebracht en behandeld worden als technische
aanpassingen, terwijl er wel degelijk ook politieke beslissingen worden genomen (zie pag. 10).

De strekking van deze opmerking is ons college niet duidelijk. Wordt er bedoeld dat het college de
bestuursrapportages als technische exercities brengt waardoor de raad op het verkeerde been wordt
gezet, of wordt bedoeld dat de rapportages onderverdeeld moeten worden in technische wijzigingen en
beleidsinhoudelijke wijzigingen?
Duidelijk moge zijn dat het college zo helder mogelijk probeert om politiek inhoudelijke wijzigingen
ook als zodanig te markeren en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

De RKC vindt dat de algemene reserve nog steeds te laag is gegeven het risicoprofiel van de
gemeente. Daarbij komt dat de inschatting dat de gemeente Haarlem gegeven het risicoprofiel
ongeveer€ 20 miljoen nodig heeft ook nog steeds natte vingerwerk is. De RKC pleit voor een 
zorgvuldigere analyse van de risico’s. Een korte nota risicoanalyse waarin de typen risico’sop een
rijtje worden gezet kan daarbij behulpzaam zijn).

Zoals toegezegd aan de raad is in de kadernota 2008 een actualisering van de nota reserves en
voorzieningen opgenomen. Daarin wordt ingegaan op de omvang van de algemene reserve.
Voorgesteld wordt om een aantal reserves van in totaal ruim€ 3 mln toe te voegen aan de algemene 
reserve. Deze komt daarmee - na aftrek van de geoormerkte gelden voor de parkeergarage, en nog
afgezien van de toevoeging van rekeningsresultaat 2007 - uit op€ 12,8 mln. De benodigde 
weerstandscapaciteit is op grond van recente berekeningen (zie dezelfde nota reserves en
voorzieningen) bepaald op€ 17,6 mln. Dat leidt tot een ratio weerstandsvermogen (verhouding 
benodigde en aanwezige weerstandscapaciteit) van 0,73.
Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen is gebruik gemaakt van onderscheiden bandbreedtes
waaraan een waarderingscijfer is toegekend oplopend van F naar A. De berekende ratio
weerstandvermogen voor Haarlem van 0,73 plaats onze stad in de een na laagste categorie van 0,6 tot
0,8. Deze wordt als onvoldoende gekenschetst (waarderingscijfer E). Om binnen de categorie C
‘voldoende’ te vallen (ratio 1,0 –1,4) zal de algemene reserve een omvang dienen te hebben van
tussen de€ 17,6 en de € 24,7 mln. Dat betekent dat een verdere vergroting van het 
weerstandsvermogen nodig is.

In navolging van de accountant merkt de RKC op dat dit jaar voor het eerst is gekeken naar de
solvabiliteitsratio. Deze bedraagt voor Haarlem 13% (vorig jaar 8%), hetgeen in vergelijking met
andere grote gemeenten, die gemiddeld op 35% uitkomen, laag is. De RKC geeft in overweging om de
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vaste activa met een maatschappelijk nut, zoals wegen en bruggen niet met vreemd maar met eigen
vermogen te financieren. Per 31-12-2007 is de omvang van die activa bijna€ 100 mln. Het eigen 
vermogen op de balans is€ 75 mln. Dat is een verschil van € 25 mln. 

Wij merken hierbij op dat het in Haarlem niet nieuw is om te kijken naar de verhouding eigen/vreemd
vermogen, zij het dat het voorgaande niet in de vorm van een solvabiliteitsratio is gepresenteerd. Door
het college is meerdere malen het hoge leenniveau van de gemeente (ruim€ 300 mln) in de raad en de 
commissie aan de orde gesteld. Een en ander kan evenwel niet los worden gezien van de wens–ook
van de Raad–om veel in de stad te investeren. Ook de in het verleden gevolgde beleidslijn om een
beperkte algemene reserve te hebben is daarbij van belang. Dat neemt niet weg dat het college de
gedachte van de RKC dat de solvabiliteitsratio omhoog moet, onderschrijft. In hoeverre er daarbij
sprake moet zijn van een eigen vermogen van€ 100 mln is voor ons geen doel op zich. Wij streven er 
naar om de solvabiliteitsratio te laten aansluiten bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.

De RKC rept over een groot renterisico. Als de rente stijgt, dan komt de gemeente voor hoge extra
uitgaven te staan. De commissie vindt dat dit renterisico expliciet moet worden opgenomen in de
risicoparagraaf en met de hoogte daarvan ook rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de
noodzakelijke omvang van de algemene reserve.

Wij wijzen in dit kader op de voorschriften van de Wet financiering decentrale overheden (wet fido)
die met name zijn gericht op de beheersing van het renterisico. Zo is vastgelegd dat een gemeente zich
maar voor een beperkt deel mag financieren met kortlopende leningen (looptijd < 1 jaar) en voorts dat
de gemeente per jaar maximaal 20% van de vaste schuld opnieuw mag financieren. Daarmee wordt de
spreiding van de afloop van vaste geldleningen bevordert en daarmee de renterisico’s over de jaren. In 
de paragraaf Financiering van het jaarverslag wordt hieraan aandacht besteed.
Het renterisico is opgenomen in de risicoparagraaf (zie kadernota 2008 pag. 33 e.v.) en is mede
bepalend voor de berekende omvang van het benodigde weerstandsvermogen.

Inzake het grondbeleid merkt de RKC op dat de reservevoorziening Grondexploitaties een positief
saldo heeft van€ 1,77 mln, waarmee de gewenste minimale omvang van € 3 mln nog niet is bereikt.
De RKC zou graag een nadere analyse zien over de waarschijnlijke ontwikkeling van de algemene
reserve grondexploitatie met daaraan gekoppeld een inschatting van het realiteitsgehalte van de
beoogde onttrekkingen.

Op de aanbevelingen van de commissie betreffende het MPG, het opstellen van een nadere analyse
over de waarschijnlijke ontwikkeling van de algemene reserve grondexploitatie, en om in de nog uit te
brengen nota Optimalisatie en Kostenreductie aandacht te besteden aan dit vraagstuk van
investeringen in het openbaar gebied en grondexploitaties, komen wij in de samenvattende laatste
paragraaf van deze nota terug.

De RKC geeft aan dat de gemeente Haarlem wellicht nauwelijks heeft geprofiteerd van de stijgingen
op de onroerend goed markt voor woningen. In welke mate zijn in de ontwikkelingsovereenkomsten
afroomregelingen afgesproken, waarbij een gedeelte van de stijging van de onroerend goed prijzen
aan de gemeente ten goede valt? En wat is het beleid van de gemeente op dit punt bij het sluiten van
nieuwe overeenkomsten? De RKCbeveelt aan om in de nog uit te brengen nota ‘Optimalisatie en 
Kostenreductie’ aandacht aan de wenselijkheid en de effecten van afroomregelingen te schenken.  

In de eerdergenoemde nota Optimalisatie en Kostenreductie zal hier aandacht aan worden besteed.

3. Bedrijfsvoering

Het is de RKC opgevallen dat de reorganisatie een grote belasting voor de organisatie is geweest die
wellicht ook op sommige punten verlammend heeft gewerkt. Het lijkt de commissie nuttig om het
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reorganisatieproces te evalueren en na te denken over hoe een meer continue veranderings- en
verbeteringsproces kan worden georganiseerd dat dit soort grootscheepse reorganisaties overbodig
maakt en daarmee minder belastend werkt voor het primaire proces.

Het college is het op zichzelf eens met de RKC dat een continue veranderingsproces te verkiezen valt
boven een grote eenmalige operatie. Maar men moet beseffen dat een om fundamentele redenen
gekozen andere organisatiefilosofie plus een formatiereductie met 200 fte plus een aantal
verzelfstandigingen met in totaal 500 fte, zodanig in de bestaande structuur ingrepen dat een algehele
herziening daarvan onvermijdelijk was.

De commissie vraagt aandacht voor het relatieve hoge ziekteverzuim in Haarlem en vraagt waarom
het in andere gemeenten wel anders kan.

Uit de cijfers blijkt dat het ziekteverzuim in Haarlem in 2007 met bijna een half procentpunt is
gedaald. Uit recent gepubliceerde landelijke cijfers blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim bij de
Nederlandse gemeenten in 2007 niet noemenswaardig is afgenomen. Dat betekent dat Haarlem in
2007 dichter in de buurt is gekomen van het landelijke gemiddelde. Dat is een mooi resultaat te
noemen, zeker als wordt bedacht dat dit is behaald in een jaar waarin de reorganisatie en de
plaatsingen in volle gang waren, gebeurtenissen die vanwege de onzekerheid die deze voor de
medewerker meebrengen juist meestal tot verhoging van het ziekteverzuim leiden.

De commissie geeft aan dat er twee jaar geleden gewezen is op het belang van jaargesprekken en
goede dossiervorming. Beide zijn voorwaarde voor goed personeelsbeleid. De RKC heeft moeten
constateren dat de systematiek van jaargesprekken nog steeds niet gemeentebreed wordt uitgevoerd.

In 2007 is voorrang gegeven aan de reorganisatie en het plaatsen van de medewerkers. Daarbij is
gewerkt naar de letter van het sociaal akkoord dat eerder voor de aanvang van de reorganisatie met de
bonden is gesloten. Dat komt er o.a. op neer dat is gezocht naar maximale plaatsing waarbij gebruik is
gemaakt van belangstellingsregistratie en intake/clickgesprekken. Het combineren van een dergelijk
gesprek met het opstellen van een dossier is niet alleen strijdig is met de gemaakte afspraken maar zou
naar de mening van het college ook niet getuigen van een fatsoenlijke manier van omgaan met het
personeel.

De RKC maakt gewag van signalen die er op wijzen dat de aanpak het achterstallig onderhoud–een
van de speerpunten van deze coalitie–in gevaar komt. Niet vanwege gebrek aan geld, maar gebrek
aan personeel van voldoende kwaliteit.

Het college herkent het beeld dat de RKC hier oproept niet. Uit de cijfers van de jaarrekening blijkt
juist dat er sprake is van zowel inhaal van het achterstallig onderhoud als van het verkleinen van het
verschil tussen het normbudget en het beschikbare budget (zie pag. 16 en 17 van het jaarverslag).

De commissie heeft de indruk dat er in de afgelopen jaren te star aan de vacaturestop is
vastgehouden. Te star omdat het de vraag is of het wel opleverde wat het zou moeten opleveren. In de
gesprekken van de afgelopen weken heeft de RKC regelmatig gehoord dat er externe mensen werden
ingehuurd om de gaten van de vacaturestop op te vangen. De commissie kan niet anders concluderen
dat er dus op andere zaken is bezuinigd. En blijkbaar kon dat dus ook en was in die situaties de
vacaturestop overbodig en nodeloos kostbaar. Bovendien was de stop te star omdat er gegeven de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een heel andere houding nodig is.

Wij merken hierover op dat de RKC een veel te simpele voorstelling van de gang van zaken geeft. Het
hebben en aanhouden van vacatures was een absolute voorwaarde om het hele plaatsingsproces van
alle medewerkers te kunnen uitvoeren en iedereen zoveel mogelijk te kunnen plaatsen op zijn of haar
voorkeur en rekening houdend met ieders kennis en kunde en alles conform het sociaal akkoord. Dat
betekende dat alles diende te geschieden binnen de loonsom en zonder gedwongen ontslagen en
rekening houdend met de geplande verzelfstandigingen.
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Wij delen de conclusie van de RKC dat er dus op andere zaken is bezuinigd dan op personeel,
volstrekt niet.
Wij wijzen in dat kader op de forse onderuitputting op de personeelslasten. Binnen het totaal van de
salarissom is ook voldoende geld uitgespaard om de kosten van de reorganisatie uit te betalen.

Op de aanbevelingen van de RKC inzake het personeelsbeleid en het toezicht op de verbonden partijen
wordt in de samenvattende laatste paragraaf van deze nota teruggekomen.

4. De doelen van het coalitieakkoord

De RKC geeft aan blij te zijn met het feit dat in het jaarverslag uitgebreid aandacht wordt besteed aan
de beleidsprioriteiten van deze coalitie. De commissie constateert dat er in 2007 3 keer zoveel geld is
besteed aan onderhoud als was geraamd.

Wij wijzen in dat kader op de uitkomsten van de nota ‘Herijking normbudgetten’ waaruit blijkt dat het 
verschil tussen het normbudget en beschikbaar budget in drie jaar tijd met€ 1,7 mln is verkleind en 
tevens dat het achterstallig onderhoud met€ 1,3 mln is gedaald. 

Voor wat betreft de financiële positie vraagt de commissie zich af wat het oordeel ’kwetsbaar’ precies 
betekent. Is dat beter of juist minder goed dan ‘matig’.

De termen ‘kwetsbaar’ en ‘matig’ zijn in dit verband aan elkaar gelijkwaardig.

De financiële positie en de bezuinigingen die de gemeente heeft gerealiseerd dan wel nog moet
realiseren, is voor de commissie aanleiding om de aanbeveling te doen dat in de planning- en
controldocumenten niet alleen inzicht dient te worden gegeven in de cijfermatige gegevens over de
verschillende bezuinigingsoperaties maar ook aan te geven wat de beleidsmatige gevolgen er van zijn.
Verder beveelt de commissie aan duidelijk te vermelden in welke mate bezuinigingen daadwerkelijk
leiden tot het achterwege laten van taken dan wel tot het tijdelijk inhuren van personeel. Het verdient
aanbeveling om in de jaarstukken ook gegevens op te nemen over inhuur van tijdelijk personeel.

Uitgangspunt is dat ons college binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget blijft. Allerlei
extra bedrijfsinformatie achten wij in dat kader niet aan de orde, zeker ook gezien de gezamenlijke
wens om de overhead te beperken.

Voorts beveelt de RKC aan om de indicatoren met betrekking tot het in stand houden van het sociaal
beleid te heroverwegen.

Wij zijn het eens met deze aanbeveling van de commissie en zullen deze betrekken bij het opstellen
van de begroting 2009.

5. Beleidsrealisatie

De commissie zou in de volgende jaargangen graag de verschillende onderwerpen wat explicieter
vermeld willen zien. Met name een aan de burger gericht deel zou op zijn plaats zijn.

Wij delen dit standpunt van de commissie niet. In het jaarverslag zelf is o.a. bij domein 1.3 en 1.5
(publieke dienstverlening) aandacht besteed aan zaken die de burgers aangaat, terwijl er ook in de
andere programma’s veel informatie op dat punt te vinden is. Daarnaast is er bij de jaarrekening een 
brochure uitgebracht waarin een aantal belangrijke punten uit het jaarverslag kort zijn samengevat en
waarin ook ruimschoots aandacht wordt besteed aan de relatie burgers en bestuur. Wij zijn van mening
dat daarmee de burgers van Haarlem voldoende worden geïnformeerd.
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In dit kader refereren wij ook aan de nota van de RKC ”Bomen, bos en een begroting” waarin de 
commissie aangeeft dat het niet gaat om meer informatie maar om betere informatie.

Een belangrijk deel van het rapport van de RKC is gewijd aan de doelrealisatie van de onderscheiden
programma’s. Bij de beoordeling daarvan heeft de RKC, in navolging van de systematiek die wordt 
gebruikt bij de beoordeling van jaarverslagen voor de zogenoemde Kordes-Trofee, gebruik gemaakt
van zogenaamde radargrafieken. Deze grafieken moeten worden gezien als een manier om in een
oogopslag een indruk te krijgen van het succes van een programma. De commissie geeft daarbij wel
aan dat ze met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden omdat zowel de gekozen
schaalindeling als de toegewezen score per domein een sterk arbitrair karakter hebben.

Wij vinden het lastig om een uitspraak te doen over het al dan niet gebruiken van dit hulpmiddel.
Enerzijds kan een grafische weergave een verduidelijking opleveren, maar anderzijds kleven er aan het
instrument dat nu door de RKC wordt gebruikt de nodige nadelen. Zo is de gekozen schaalindeling en
de toegewezen score sterk arbitrair en komt de mate waarin de gemeente invloed kan uitoefenen op de
doelrealisatie niet tot uitdrukking.
Dit betekent o.i. dat het instrument alleen bruikbaar is als er duidelijke verbeteringen in worden
aangebracht.

Navolgend wordt kort ingegaan op de belangrijkste conclusies van de RKC ten aanzien van de
verschillende programma’s.  

Programma 1: ‘Bestuur en algemeen beleid’wordt door de RKC al met al als succesvol betiteld. Wel
is het de commissie opgevallen dat de doelen van het Mondiaal Beleid anders zijn dan in de begroting.

Wij merken hierbij op dat, hoewel het ongebruikelijk is om af te wijken van de in de begroting
geformuleerde doelen, er in dit geval voor is gekozen omdat het eerder geformuleerde doel als te
weinig concreet werd ervaren.

Bij programma 2: ‘Veilige samenleving’ wordt door de commissie opgemerkt dat de helft van de 22 
opgegeven doelen is behaald en dat er 2 niet zijn behaald. In de resterende gevallen wordt de stand
van zaken in het verslag niet opgehelderd. Voorts constateert de RKC dat er bij de verslaglegging
nogal eens verslag wordt gedaan van zaken die in de begroting niet zijn aangekondigd.

Gelet op het grote aantal doelen bij dit programma, hetgeen mede een gevolg is van de doelen die in
het kader van OPH 4 dienden te worden opgesteld, is er bij programma 2 voor gekozen om met de
wijze van presentatie af te wijken van de presentatie zoals die bij de andere domeinen is gehanteerd.
Door de veelheid aan onderwerpen en de dynamiek op het terrein van veiligheid is het inderdaad zo
dat bepaalde toelichtingen in het jaarverslag zijn opgenomen op onderwerpen die eerder niet in de
begroting werden genoemd. Wij zullen hier bij het opstellen van toekomstige planning en
controldocumenten nauwkeuriger op letten.

Van programma 3: Bij ‘Zorgzame samenleving’ zijn van de 11 doelen er 5 geheel en 2 gedeeltelijk 
gehaald, waarmee het programma volgens de RKC redelijk succesvol is.
In gespekken is de commissie gebleken dat onzorgvuldig formuleren van meetbare doelstellingen of
slordig gebruik maken van cijfermateriaal, misleidend of frustrerend kan werken.
Voorts is uitvoerig stilgestaan bij de WMO, waarbij wordt geconstateerd dat er zich geen problemen
voordoen bij het onderdeel dat voorheen onder de WVG viel, en dat er zich knelpunten voordoen bij
de huishoudelijke hulp en bij de administratieve aansluiting tussen de zorgaanbieders en de gemeente.

Wij tekenen hierbij aan dat in het kader van het verbeteren van de informatiewaarde van planning- en
controldocumenten uitgebreid wordt stilgestaan bij het goed formuleren van hanteerbare
doelstellingen. Dat moet er mede voor zorgen dat voor alle betrokkenen duidelijk is wat het
nagestreefde doel is en welke cijfers daarbij van belang zijn.
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Voor wat betreft de uitvoering van de WMO wijzen wij op de eerder aangehaalde constatering in het
accountantsrapport.

Van de 16 doelstellingen bij programma 4 ‘Maatschappelijke ontwikkeling’ zijn er 5 deels en 1 geheel 
gehaald. De stand van zaken rond de overige 10 doelen is aan de hand van de verslaglegging niet vast
te stellen. De verslaglegging rond de activiteiten laat een soortgelijk beeld zien: van de 33 activiteiten
zijn er 9 uitgevoerd. Of en in hoeverre de overige 24 activiteiten zijn uitgevoerd, is niet vast te stellen.
Dit betekent overigens zeker niet dat er met betrekking tot de verschillende domeinen niets is bereikt of
te weinig is uitgevoerd: het probleem is meer gelegen in het feit dat de vermelde resultaten niet of
onvoldoende aansluiten op de doelen en activiteiten uit de begroting.

Wij kunnen de constatering van de commissie begrijpen en onderschrijven dat er op de
beleidsterreinen van dit programma veel werk is verzet. Probleem is dat de verslaglegging daarover
niet in alle gevallen voldoende duidelijkheid biedt in relatie tot de te bereiken doelen. Wij gaan er van
uit dat de wijze waarop de informatievoorziening is gestructureerd in de begroting 2008 er toe zal
bijdragen dat in het jaarverslag 2008 een aantal van de nu gesignaleerde problemen wordt
ondervangen.

Van de 7 doelen van programma 5:’Wonen’ zijn er 6 deels / geheel gehaald en één geheel. Daarmee 
is dit programma een van de meest succesvolle. De commissie geeft aan de cijfers betreffende het
aantal woningverbeteringen niet goed te begrijpen omdat het–cumulatieve - aantal in 2006 785
bedroeg tegen 764 in 2007.

De cijfers hebben betrekking op de jaarproductie en zijn m.a.w. niet cumulatief.

Bij programma 6: ‘Economie, cultuur en toerisme’ zijn van de 17 doelen er 5 deels gehaald, 4 
volledig en blijft het in 6 gevallen onduidelijk of ze behaald zijn of niet. De commissie constateert dat
er bij domein 6.1 verschillende cijfers circuleren, waardoor de indruk bestaat dat er in sommige
gevallen veel meer ruimte is gerealiseerd dan voorgenomen (13,5 ha Rottepolderpark, terwijl het doel
voor eind 2009 2,2 ha. is). Ook constateert de RKC dat bij domein 6.4 (cultuur) 5 doelen worden
geïntroduceerd die niet in de begroting staan. In de verantwoording wordt echter alleen ingegaan op
de activiteiten behorend bij doel 1.
Voorts bleek uit het pottenkijkersonderzoek dat er geen beeld bestaat van de mate waarin Haarlem
een aantrekkelijke aanbod heeft en dat men ook geen concreet beeld heeft van wanneer er sprake is
van een succesvol cultuurbeleid.

De commissie heeft gelijk dat het aantal doelen bij cultuur is uitgebreid van 1 naar 6. Dit heeft te
maken met het feit dat bij het opstellen van de begroting 2007 deze doelen, die wel in de begroting
2006 stonden, per abuis niet zijn meegenomen. Dit is in het jaarverslag gecorrigeerd.

De drie doelen van programma 7:’Werk en inkomen’ worden allen deels gehaald. 
De commissie constateert o.a. dat het cijfer van het bijstandsvolume begin 2007 niet 3.500 maar 3.147
moet zijn en dat de uitstroom naar regulier werk vanuit de inzet op onderhoud–een van de cruciale
activiteiten bij het doel–niet is gehaald.

Uit de cijfers op pagina 130 blijkt dat het aantal bijstandscliënten bij aanvang van 2007 3.147 bedroeg.
Mogelijk is de verwarring ontstaan door het feit dat op pag. 126 van het jaarverslag staat vermeld dat
het doel is dat eind 2009 het bijstandsvolume met 900 is gedaald tot 2.600. De startsituatie is dus
3.500 maar daarbij wordt gerefereerd aan de stand per 1 januari 2006.

Programma 8: ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ telt 11 doelen waarvan er 4 geheel of deels zijn 
gehaald. Opvallend is dat bij domein 8.4 (openbaar vervoer) de doelen anders zijn dan die in de
begroting. Voorts geeft de commissie aan dat het, het overwegen waard is bij de doelstelling
autobereikbaarheid voor een andere formulering te kiezen, dit gelet op de betrekkelijk geringe invloed
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die de gemeente daarop heeft en gelet op het feit dat het meetbaar maken van de doelstelling moeilijk
en kostbaar is.

Bij het opstellen van de doelstelling van het programma ‘Bereikbaarheid en Mobiliteit’ in de begroting 
2008 is het maatschappelijk effect in een aantal onderdelen uiteengerafeld. Deze komen in het
Omnibusonderzoek 2007 (dat nog moet worden uitgebracht) aan de orde.

Uit de verslaglegging over programma 9: ‘Ruimte voor stedelijke ontwikkeling’ blijkt dat het beleid 
voor stedelijke vernieuwing (domein 9.2) succesvol is; de activiteiten zijn deel of geheel uitgevoerd en
de doelen zijn behaald. De resultaten van domein 9.1 zijn minder duidelijk .
Voorts constateert de commissie dat het jaarrekeningsproces bij de voormalige sector SO moeizaam is
verlopen Als oorzaak voor de problemen noemt de accountant onderbezetting en gebrek aan kennis.
Inmiddels zijn maatregelen genomen en is er volgens de accountant een grote slag gemaakt.

Wij begrijpen niet goed waarom de commissie er voor heeft gekozen om hier stil te staan bij het
jaarrekeningsproces zoals dat bij de voormalige sector SO is verlopen.

Programma 10: ‘Duurzaam beheer en onderhoud van de stad’. Zes van de 15 doelen zijn in meer of 
mindere mate gehaald; van 9 doelen is de stand van zaken niet duidelijk. Van de voorgenomen
activiteiten is ongeveer de helft geheel of deels uitgevoerd. De commissie constateert dat er vanaf
2008 extra geld beschikbaar is voor achterstallig onderhoud, dat er veel in het regulier onderzoek is
geïnvesteerd waardoor dit nu goed loopt.

In lijn met het coalitieakkoord zal in dit programma de aandacht blijvend uitgaan naar het onderhoud.
Daar waar dat mogelijk is zal extra aandacht worden besteed aan de relatie tussen de activiteiten en de
doelrealisatie.

Bij programma 11:’Organisatie en financiën’ zijn van de 19 doelen er 8 geheel en 1 deels behaald.
Opvallend is dat aan de doelformulering van domein 11.6 (tarieven en lokale belastingen) in de
rekening het woord ‘opbrengst’ toegevoegd. Deze formulering laat de mogelijkheid open dat het doel 
bij een gelijkblijvend tarief wordt bereikt als de waarde van het onroerend goed gemiddeld met
minstens 3% stijgt.

Wij merken hierbij op dat het bij de OZB altijd gaat om de opbrengst van al het onroerend goed. Deze
opbrengst is met 3% verhoogd. Het is in Haarlem, evenals in de meeste andere gemeenten,
gebruikelijk om bij de tariefstelling van de OZB te compenseren voor de gemiddelde waardestijging
die voortvloeit uit de hertaxatie van het onroerend goed. Dat komt er op neer dat een gemiddelde
waardestijging wordt gecompenseerd met een daarmee corresponderende daling van het tarief.
De waardestijging staat met andere woorden los van de afspraak uit het coalitieakkoord om de OZB-
opbrengst met 3% boventrendmatig te verhogen.

Met betrekking tot de inkoop geeft de RKC aan dat het vaak moeilijk is om de gerealiseerde voordelen
helder te krijgen, omdat die voordelen vaak op andere plaatsen in de organisatie terecht komen. Zo
verdwijnt het WMO-voordeel in de ‘WMO-pot’,  

Wij wijzen er op dat dit WMO besluit expliciet door de raad is genomen. Er is hier dus niets vreemds
aan de hand.

De overall conclusie van de RKC over de programma’s luidt  als volgt:
 het blijft vaak onduidelijk of en in hoeverre voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd;
er bestaan grote verschillen tussen en binnen de programma’s voor wat betreft de doelrealisatie;
 er is in relatief veel gevallen nauwelijks een uitspraak te doen over de doelrealisatie;
programma’s 1, 5, en 9 hoog scoren op het aspect doelrealisatie;
programma’s 4, 6 en 10 relatief laag scoren op het aspect doelrealisatie;
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 alleen programma 5 bij alle doelen informeert over de mate waarin ze al dan niet zijn bereikt.

In grote lijnen kunnen wij ons vinden in de conclusies van de RKC, met de aantekening dat de wijze
van beoordeling van de programma’s door middel van de score’s, zoals de commissie zelf aangeeft, 
arbitrair is. Wij wijzen er verder op dat er dat de verbeteringen die in de begroting 2008 zijn verwerkt
er toe zullen bijdragen dat het volgende jaarverslag aan informatiewaarde zal winnen. Daarbij komen
ook de punten die door de commissie naar voren zijn gebracht aan de orde.

6. Analyse: van begrip naar grip

De RKC herhaalt dat met het jaarverslag 2007 (en de programmabegroting 2008) door de organisatie
een belangrijke stap is gezet naar meer transparantie en helderheid. De RKC hoopt en vertrouwt erop
dat de komende jaren de kwaliteit van de verslaglegging geen belangrijk aandachtspunt meer zal zijn
omdat deze gewoon op orde is.

Het proces gericht op de verbetering van de kwaliteit van de informatie voorziening voor het
jaarverslag en van alle andere planning en controldocumenten heeft onze volle aandacht. We zijn een
heel eind op weg maar er zal zeker dit jaar en in 2009 worden gewerkt aan het nog verder verbeteren
van de kwaliteit. Overigens is het zo dat het college een belangrijke stap heeft gezet naar meer
transparantie en helderheid, uiteraard bijgestaan door de organisatie.

De RKC vindt het een belangrijk winstpunt dat door het centraal stellen van de doelen en prestaties de
inhoud van de uitvoering in de aansturing meer centraal komt te staan. Dat draagt bij aan een cultuur
waarin niet vergaderen en abstracte processen centraal staan maar het daadwerkelijk dingen doen en
zaken bereiken.

Een van de aanleidingen voor de reorganisatie is gelegen in een meer centrale aansturing van de
organisatie. In die zin zijn wij het eens de RKC. Het gaat even wel niet aan om de ‘oude organisatie’ 
weg te zetten als een waar een cultuur van vergaderen heerste en waar abstracte processen centraal
stonden.

De RKC geeft aan dat ze geen voorstander is van het opnemen van overige activiteiten in de
programma’s omdat deze moeten samenhangen met de doelen die je wilt bereiken. Bij het nieuwe 
format in het jaarverslag komt de categorie overige activiteiten niet meer terug, maar onder het kopje
“wat is bereikt” zijn nog sporen te vinden van dit soort loslopende activiteiten.

Wij vinden deze opmerking van de RKC opmerkelijk aangezien de commissie in haar rapport
‘Bomen, bos en een begroting’ er juist voor pleit om per programma een categorie ‘overige 
activiteiten’ of  ‘nevenactiviteiten’ op te nemen.  . 

7. Samenvatting aanbevelingen RKC en reactie college

Nr Aanbevelingen RKC Reactie college
1. Het besluitvormingsproces rond tussentijdse

begrotingsherzieningen zorgvuldiger te organiseren
Het besluitvormingsproces is al zorgvuldig
georganiseerd. Daarbij wordt zowel aan de
financieel-technische als aan de
beleidsinhoudelijke en politiek relevante
aspecten aandacht besteed.

2. Alle reserves (dus niet de voorzieningen) samen te
voegen tot een algemene reserve en daarbinnen
onderscheid te maken tussen risicoreserve,

In de kadernota 2008 hebben wij
voorstellen geformuleerd voor het
instandhouden, samenvoegen en opheffen
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Nr Aanbevelingen RKC Reactie college
beleidsreserve en algemene reserve in algemene zin van reserves en voorzieningen. Daarmee

wordt in belangrijke mate tegemoet
gekomen aan de aanbeveling van de RKC.

3. Een nota risicoanalyse te maken met een overzicht
van allerlei verschillende soorten risico’s en risico’s 
zo te rapporteren dat er snel en efficiënt inzicht kan
worden verkregen in de gewenste omvang van de
algemene reserve.

In de aan de kadernota 2008 toegevoegde
nota Reserves en Voorzieningen wordt bij
het onderdeel Weerstandsvermogen
ingegaan op zowel de beschikbare als de
benodigde weerstandscapaciteit. Bij de
berekening van de laatste is een risicoprofiel
opgesteld. Daarin zijn de risico’s 
systematisch in kaart gebracht en
beoordeeld.

4. Er naar te streven dat het totale eigen vermogen gelijk
is aan de activa met een maatschappelijk nut (op dit
moment ongeveer€ 100 miljoen).

Wij zijn met de RKC van mening dat de
verhouding eigen/vreemd vermogen
(solvabiliteit) in Haarlem omhoog moet.
Daarbij is evenwel de door de RKC
aangegeven€ 100 mln geen doel op zich.

5. Een standpunt te formuleren aangaande het gewenste
solvabiliteitsniveau.

Wij streven naar een solvabiliteitsratio dat
overeenkomt met dat van vergelijkbare
gemeenten.

6. De functie en de plaats van het MPG in de planning en
begrotingscyclus nader te overwegen.

Wij kunnen instemmen met de aanbeveling
van de RKC.

7. Een nadere analyse op te stellen over de
waarschijnlijke ontwikkeling van de algemene reserve
grondexploitatie met daaraan gekoppeld een
inschatting van het realiteitsgehalte van de beoogde
onttrekkingen.

Deze analyse wordt opgesteld en zal
binnenkort worden uitgebracht.

8. In de nog uit te brengen nota Optimalisatie en
Kostenreductie aandacht te besteden aan dit vraagstuk
van investeringen in het openbaar gebied en
grondexploitaties.

Wij gaan akkoord met deze aanbeveling.

9. In de nog uit te brengen nota Optimalisatie en
Kostenreductie aandacht aan de wenselijkheid en
effecten van afroomregelingen te schenken

Wij gaan akkoord met deze aanbeveling.

10. Het reorganisatieproces te evalueren en na te denken
over hoe een meer continue veranderings- en
verbeteringsproces kan worden gereorganiseerd dat dit
soort grootscheepse reorganisaties overbodig maakt en
daarmee minder belastend werkt voor het primaire
proces.

Het college is het op zichzelf eens met de
RKC dat een continue veranderingsproces te
verkiezen valt boven een grote eenmalige
operatie. Ons uitgangspunt is om kleine
wijzigingen door te voeren als
omstandigheden daarom vragen.

11. Het personeelsbeleid niet primair te richten op het
voorkomen van instroom van nieuwe medewerkers,
maar vooral op de vraag hoe de organisatie in de
krapper wordende arbeidsmarkt een aantrekkelijke

Het voorkomen van de instroom van nieuwe
medewerkers had een direct gevolg met de
bezuinigingen en met de reorganisatie.
Het spreekt voor zich dat wij, rekening
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Nr Aanbevelingen RKC Reactie college
werkgever kan zijn. houdend met de nog te realiseren

bezuinigingen op personeel, ons richten op
de arbeidsmarkt en op een goede profilering
van Haarlem in dat verband.

12. Het toezicht op verbonden partijen op orde te brengen. Aan dit punt wordt gewerkt. Wij zullen
commissie en raad t.z.t. over de resultaten
informeren.

13. In de bestuursrapportages, programmabegrotingen en
jaarstukken niet alleen inzicht te bieden in de
cijfermatige gegevens van de verschillende
bezuinigingsoperaties maar ook aan te geven wat de
beleidsmatige gevolgen ervan zijn.

Uitgangspunt bij het samenstellen van de
planning- en controldocumenten is om
zowel een cijfermatig als een
beleidsinhoudelijk inzicht te geven. Daar
vallen ook de beleidsmatige gevolgen van
bezuinigingsoperaties onder.

14. Duidelijk te vermelden in welke mate bezuinigingen
daadwerkelijk leiden tot het achterwege laten van
taken dan wel van het tijdelijk inhuren van personeel.
Het verdient aanbeveling om in de jaarstukken ook
gegevens op te nemen over inhuur van tijdelijk
personeel alsmede hierbij aan te geven in welke mate
het om arbeidscontractanten, om uitzendkrachten dan
wel om advisering/interim- of projectmanagement
gaat en in welke mate deze personen werk hebben
uitgevoerd dat door bestaand personeel is verricht dan
wel tot incidenteel en extra werk moet worden
gerekend.

Uitgangspunt is dat ons college binnen het
door de raad beschikbaar gestelde budget
blijft. Allerlei extra bedrijfsinformatie
achten wij in dat kader niet terzake, vooral
niet als het een gezamenlijke wens is om de
overhead beperken.

15. De indicatoren mbt het in stand houden van het
sociale beleid te heroverwegen.

Het college neemt deze suggestie over.
E.e.a. zal worden betrokken bij het de
begroting 2009.

16. Het bestaan van loslopende activiteiten te voorkomen. Het college kan zich vinden in deze
aanbeveling, maar tekent er bij aan dat er in
sommige gevallen niet valt te ontkomen aan
het opnemen van activiteiten in het
jaarverslag die niet in de begroting waren te
voorzien. Dit hangt o.a. samen met de
dynamische omgeving waarmee de
gemeente te maken heeft, alsook met
raadsbesluiten die er soms toe bijdragen dat
er een wijziging in de prioriteiten op
programmanivau optreedt..

17. Bij lange-termijnafspraken gebruik te maken van
jaarschijven.

Wij nemen deze aanbeveling van de RKC
over maar tekenen er wel bij aan dat het niet
in alle gevallen mogelijk zal zijn om lange
termijnafspraken te vertalen naar
jaarschijven.

18. Terughoudend en zorgvuldig om te gaan met
afwijkende rapportagestructuren.

Bij de inrichting van de planning- en
controldocumenten is de afgesproken
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Nr Aanbevelingen RKC Reactie college
indeling in programma’s en beleidsvelden 
bepalend. Dat betekent dat er voor
afwijkende rapportagestructuren geen plaats
is.

19. De samenhang tussen begroting en rekening te
bewaken: voorkom dat er vastgelegde doelen
verdwijnen en nieuwe doelen verschijnen.

Wij onderschrijven deze aanbeveling.

20. Niet alleen de effectindicatoren te rapporteren maar
ook per doel aan te geven in hoeverre het doel is
bereikt. Geef een toelichting wanneer een doel niet of
slechts deels is bereikt en geef aan of en wanneer het
doel wel zal worden behaald. Geef ook een toelichting
wanneer meer is bereikt dan afgesproken.

In het kader van het voortgaande proces van
de verbetering van de informatiewaarde
wordt aan de door de RKC genoemde
aspecten aandacht besteed.

21. Niet alleen de prestatie-indicatoren te rapporteren
maar ook duidelijk aan te geven of en in hoeverre de
aangekondigde activiteiten zijn uitgevoerd. Geef een
toelichting wanneer een activiteit niet is uitgevoerd en
geef aan wanneer de activiteit alsnog zal worden
uitgevoerd. Geef ook een toelichting wanneer meer is
uitgevoerd dan afgesproken.

Zie antwoord op aanbeveling 20.

22. De mate van doelrealisatie grafisch weer te geven. De
door de RKC daarvoor gehanteerde methode in dit
verslag moet daarbij worden gezien als een suggestie.

Wij hebben aarzeling t.a.v. deze
aanbeveling. Enerzijds kan een grafische
weergave een verduidelijking opleveren,
maar anderzijds kleven er aan het instrument
dat nu door de RKC wordt gebruikt de
nodige nadelen. Zo is de gekozen
schaalindeling en de toegewezen score sterk
arbitrair en komt de mate waarin de
gemeente invloed kan uitoefenen op de
doelrealisatie niet tot uitdrukking.
Dit betekent dat het instrument alleen
bruikbaar is als er duidelijke verbeteringen
in worden aangebracht.


