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Geachte leden,

De door de raad overgenomen aanbevelingen worden geregistreerd en zodra het college aan de raad 
hierover een verantwoording aanbiedt, wordt de rekenkamercommissie in de gelegenheid gesteld 
uw raad hierover te informeren.

De rekenkamercommissie informeert u met deze brief over haar oordeel over de verantwoording 
van het college (2018/333503) over de opvolging van de aanbeveling Verbonden Partijen ten aanzien 
van de jaarstukken 2016 (2017/307032). Zie hiervoor de tabel op de volgende bladzijde.
Hierbij worden drie oordelen gehanteerd: geheel/gedeeltelijk/niet opgevolgd.
Het is aan de raad om vast te stellen of de aanbeveling voldoende is afgedaan.

Namens de rekenkamercommissie,

[roet,

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]

Kenmerk: 2018/586719 
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/2



Gemeente
Haarlem

Kenmerk Onderzoek Korte omschrijving Verantwoording college Oordeel RKC

2016/307032 RKC onderzoek
Jaarstukken 2016 
- - Verbonden partijen
IN de P&C documenten

De raad draagt het college op om: De gevraagde werkwijze van de RKC is al toegepast 
op de programmabegroting 2018-2022 en zal ook 
opvolging vinden in de jaarstukken 2017.

De presentatie van de Verbonden Partijen is verbeterd, doch 
slechts in de webversie van de verplichte paragraaf van de 
P&C-documenten. De aanbeveling was er op gericht om, 
voor een beter begrip en draagvlak voor Verbonden Partijen, 
de informatie niet slechts in de verplichte paragraaf
Verbonden Partijen te verwerken, maar ook in de 
toelichtingen per programma.

a) De verbonden partijen in de 
toelichtingen per programma te 
vermelden en de activiteiten van de 
verbonden partijen net als andere 
activiteiten als voorbeelden te 
gebruiken.

a) geen nadere toelichting a) Gedeeltelijk opgevolgd, omdat de informatie niet in de 
toelichtingen per programma is toegevoegd.

b) Geheel opgevolgd.

b) De financiële belangen en 
resultaten beter en eenduidig toe te 
lichten.

b) geen nadere toelichting

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]
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