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Onderwerp: Onderweg. Beoordeling Rekenkamercommissie Jaarstukken 2014  

Reg.nummer: 2015/218851 

 

1. Inleiding 

De Rekenkamercommissie (RKC) onderzoekt de jaarstukken van de gemeente met 

als doel daarover advies uit te brengen aan de gemeenteraad ter voorbereiding op de 

door de raad te nemen besluiten. In het onderzoek van de jaarstukken 2014 is vooral 

aandacht besteed aan de financiële verantwoording en de verantwoording van de 

besteding van middelen in relatie tot prestaties en maatschappelijke effecten. 

De RKC heeft haar bevindingen vastgelegd in ‘Onderweg’, het onderzoeksrapport 

over de jaarstukken 2014.  

 

Rekening houdend met behandeling in de commissies formuleert de RKC voor de 

gemeenteraad de volgende aanbevelingen: 

1     Doorontwikkeling van de informatiewaarde van de jaarstukken. 

a. De RKC adviseert de raad actualisatie en verfijning van het aantal indicatoren 

door te voeren en daarbij alert te zijn op het bepalen van minder absolute en 

meer valide streefwaarden, die gebaseerd zijn op benchmarkinformatie en op de 

gemeentelijke ambities. De RKC adviseert ook een gemeentebrede richtlijn te 

geven zodat er meer eenduidigheid komt in het beoordelen van een prestatie; 

b. De RKC adviseert de raad voorafgaande aan de bespreking van de jaarstukken 

van het college van B en W een overzicht te vragen van de stand van zaken op 

aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de accountant, aangevuld met 

de stand van zaken van uitvoering van de motie ‘Overnemen aanbevelingen’; 

c. De RKC adviseert de raad in overleg met het college de invloed van moties, 

amendementen en toezeggingen op lopende beleidsontwikkelingen ook in de 

jaarverantwoording op te nemen; 

d. De RKC adviseert de raad met het college van B en W stappen te zetten naar 

een meer digitale, interactieve en toegankelijke verantwoording voor raadsleden 

en voor externe geïnteresseerden; 

e. De RKC vraagt aandacht van de raad voor de uitwerking van de horizontale 

verantwoording. 

 

2     Bredere inzet op duurzame verbetering van de financiële positie 

a. De RKC adviseert de raad meer actief de mogelijkheden voor het besparen van 

geld door efficiënter werken te inventariseren en te benutten, naast de focus op 

bezuinigingen en het afstoten van taken. 

 

3.    Versterking van de aansturing en democratische controle op verbonden partijen  

       en andere externe partners. 

a. De Rekenkamercommissie herhaalt de aanbeveling van het vorig jaar om het 

college jaarlijks een aparte verantwoordingsnota over het toezicht op verbonden 

partijen uit te laten brengen.  

b. De RKC adviseert de democratische controle op besluitvorming in 

samenwerkingsgremia zoals de MRA voor de raad inzichtelijk te maken.  

c. De RKC adviseert de raad aan het College van b en W inzicht te vragen in de 

manier waarop de gemeente de sturende en controlerende rol op partners in de 

stad inzet voor een doelmatige realisatie van gemeentelijke doelstellingen. 
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2. Voorstel aan de raad 

De Rekenkamercommissie stelt de raad voor: 

1. De aanbevelingen van de RKC zoals verwoord onder Inleiding over te nemen; 

2. Van het college een actieplan te vragen waarin de opvolging van de 

aanbevelingen is uitgewerkt. Het actieplan van het college dient te bestaan uit 

verbeteracties die specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en 

tijdgebonden (kortom SMART) zijn geformuleerd; 

3. Met het college afspraken te maken over periodieke terugkoppeling van de 

uitvoering van het actieplan. 

 

3. Beoogd resultaat 

Aanbevelingen die conform de intentie van de raad zijn uitgevoerd met als resultaat 

de beoogde verbeteringen. 

 

4. Argumenten 

De rekenkamercommissie ondersteunt met haar onderzoek de gemeenteraad in de 

kaderstellende en controlerende taak. De doorwerking van door de raad 

overgenomen aanbevelingen is hierin een belangrijk aspect. 

 

5. Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

 

6. Uitvoering 

Verwerking van de aanbevelingen in een actieplan en uitvoering hiervan door het 

college van B en W. 

 

7. Bijlagen 

Onderweg, Rapport van het onderzoek van de Rekenkamercommissie van de 

Jaarstukken 2014. 

 

 

De Rekenkamercommissie, 

 

 

 

Frans Smit 

Voorzitter 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie  

 

Besluit: 

1. De aanbevelingen van de RKC zoals verwoord onder Inleiding over te nemen; 

2. Van het college een actieplan te vragen waarin de opvolging van de 

aanbevelingen is uitgewerkt. Het actieplan van het college dient te bestaan uit 

verbeteracties die specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en 

tijdgebonden (kortom SMART) zijn geformuleerd; 

3. Met het college afspraken te maken over periodieke terugkoppeling van de 

uitvoering van het actieplan. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


