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In 2021 is voor de derde keer onderzoek naar twee beleidsvelden uitgevoerd met
behulp van Duisenberg Light methode. Deze is in de plaats gekomen van het
jaarlijkse RKC onderzoek naar de jaarstukken. De rapporteurs hebben de volgende
twee beleidsvelden onderzocht: beleidsveld 1.1 Onderwijs & Sport met de focus
op doelstelling 3 “het goed onderhouden van onderwijsvoorzieningen” (waarbij de
sportvoorzieningen buiten beschouwing worden gelaten) en beleidsveld 5.1
Openbare ruimte en mobiliteit met de focus op doelstelling ‘toename groen in de
openbare ruimte’.
Het college geeft in deze nota haar reactie op de aanbevelingen die de Duisenberg
Light commissie gedaan heeft op de jaarstukken 2018, 2019 en 2020 weer.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Afdoening Duisenberg light aanbevelingen jaarstukken 2018 en 2019
(2021/24160)

Besluit College
d.d. 2 november 2021

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,
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de burgemeester,
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Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. De collegereactie op de aanbevelingen vast te stellen en gaat akkoord
met de beschreven afdoening van de aanbevelingen. De afdoeningen
staan per aanbeveling in de bijlage vermeld.
de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding
In 2021 is voor de derde keer onderzoek naar twee beleidsvelden uitgevoerd met behulp van
Duisenberg Light methode. Deze is in de plaats gekomen van het jaarlijkse RKC onderzoek naar de
jaarstukken. De rapporteurs hebben de volgende twee beleidsvelden onderzocht: beleidsveld 1.1
Onderwijs & Sport met de focus op doelstelling 3 “het goed onderhouden van
onderwijsvoorzieningen” (waarbij de sportvoorzieningen buiten beschouwing worden gelaten) en
beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit met de focus op doelstelling ‘toename groen in de
openbare ruimte’.
Het college geeft in deze nota haar reactie op de aanbevelingen die de Duisenberg Light commissie
gedaan heeft op de jaarstukken 2018, 2019 en 2020 weer.
2. Voorstel aan de raad
De raad besluit collegereactie op de aanbevelingen vast te stellen en gaat akkoord met de
beschreven afdoening van de aanbevelingen. De afdoeningen staan per aanbeveling in de bijlage
vermeld.
3. Beoogd resultaat
De leden van de raad informeren over de verwerking en afdoening van de Duisenberg Light
methode. De raad verzoeken om een uitspraak te doen over afdoening over de aanbevelingen die de
Duisenberg Light rapporteurs doen.
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4. Argumenten
Het college geeft aan hoe zij de aanbevelingen van de commissie Duisenberg Light methode gaat
verwerken en afdoen. Deze nota is een vervolg op de rapportages van de commissie (behorend bij
jaarstukken 2018, 2019, 2020), de college reacties hierop, de suggestie voor afdoening van het
college in juli 2020 en juni 2021 en de reactie van de commissie tijdens de raadsbehandeling van de
programmabegroting in november 2020.
5. Risico’s en kanttekeningen
Het besluit heeft geen financiële consequenties
6. Uitvoering
Na vaststelling door de raad worden de aanbevelingen als beschreven in de nota uitgevoerd.
7. Bijlagen
De volgende bijlagen zijn toegevoegd:
 Reactie college onderzoek Duisenberg Light bij Jaarstukken 2018, 2019 en 2020
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