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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststellen 213a onderzoek: "Betrouwbare informatie over duurzaamheid" 

 

Nummer 2019/457078 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Berg, K. van den 

Telefoonnummer 023-5113046 

Email  kvandeberg@haarlem.nl 

Kernboodschap  Het college stelt het eindrapport van het 213a onderzoek naar duurzaamheid vast. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie en de RKC. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door 

het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013 

(2012/469231); 

- Programmabegroting 2018-2022 (2017/421025). 

 

Besluit College  

d.d. 11 juni 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het rapport Betrouwbare informatie over duurzaamheid, uitkomsten 

onderzoek artikel 213a vast te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Het college heeft een toepassingsgericht 213a onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 
niet-financiële informatie en data voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) dat voldoet 
aan de vereisten van betrouwbaarheid vanuit accountantsperspectief. 
 
Door het Centraal Bureau van de Statistiek (deeluitvoerder van het 213a onderzoek) zijn 3 

instrumenten onderzocht: de WCCD, USC en SDG-monitor. Alle drie de monitors voldoen aan de 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012469231-BW-Nota-213a-verordening3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/06-november/19:30/Behandeling-Programmabegroting-2018-2022/2017421025-2-Bijlage-Programmabegroting-2018-2022-1.pdf
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getrouwheidsvereisten voor de controleverklaring van de accountant. De SDG Monitor is de formele 

monitor van het Rijk om de vordering van Nederland bij het behalen van de doelstellingen gesteld in 

de SDG’s te meten [doeltreffendheid]. Hiertegenover zijn de WCCD en USC-certificaten ingericht om 

de prestaties van steden te meten en onderling te vergelijken. 

Het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) en FreshB komen tot de conclusie dat “het niet haalbaar is 

om een directe koppeling te maken tussen de SDG’s en de begroting van de gemeente Haarlem”. De 

huidige beschikbare SDG-meetinstrumenten bieden geen basis voor effect/ impact monitoring van 

de begroting en beleid. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het vakgebied duurzaamheid nog volop in ontwikkeling 

is en gepaard gaat met veel onzekerheden. Het onderwerp duurzaamheid ziet namelijk toe op zeer 

complexe, dynamische en inhoudelijke materie. Het zal niet mogelijk zijn om een “perfecte 

blauwdruk” met doelstellingen, indicatoren, beleids- en investeringenpaden en begroting- en 

rapportage standaarden te ontwerpen. De onderzoek conclusies zijn in die zin dus ook geen 

“tegenvaller”. Het onderzoek heeft de gemeente doen leren inzien dat leren, experimenteren en 

onderzoeken centraal staan bij het streven naar een duurzame gemeente. 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het rapport Betrouwbare informatie over duurzaamheid, uitkomsten onderzoek artikel 213a 

vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Op leveren van het 213a onderzoek zoals aangekondigd in de Programmabegroting 2018-2022. 

 

4. Argumenten 

N.v.t. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

N.v.t 

 

7. Bijlagen 
1. Betrouwbare informatie over duurzaamheid, uitkomsten onderzoek artikel 213a. 


