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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststellen 213a rapportage Social Return on Investment (SROI) 

 

Nummer 2021/674151 

Portefeuillehouder Raadt, E. de 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Berg, K. van den 

Telefoonnummer 023-5113046 

Email  kvandenberg@haarlem.nl 

Kernboodschap  Het college stelt de eindrapportage van het 213a onderzoek naar het SROI beleid 

vast.  

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissies Bestuur en 

Samenleving. Conform de Haarlemse 213a verordening.  

 

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. 1 februari 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De eindrapportage van het 213a onderzoek naar het SROI beleid vast te 

stellen.  

2. De bestuurlijke reactie op het rapport vast te stellen 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

In de Programmabegroting 2018-2022 is het SROI beleid van de gemeenten Haarlem als 

onderzoeksonderwerp voor een 213a onderzoek aangekondigd. Met onderliggend collegebesluit 

wordt de eindrapportage van dit onderzoek vastgesteld en aan de raad aangeboden.  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012469231-Raadsbesluit-213a-verordening.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017421025-1-Vaststellen-Programmabegroting-2018-2022.pdf
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Voor een inhoudelijke reactie van het college op de uitkomsten van het onderzoek wordt verwezen 

naar de separate bijlage.  

 

2. Besluitpunten college 

 

1. De eindrapportage van het 213a onderzoek naar het SROI beleid vast te stellen.  

2. De bestuurlijke reactie op het rapport vast te stellen.  

 

3. Beoogd resultaat 

De raad is middels de Programmabegroting 2018-2022 geïnformeerd over het voornemen een 213a 

onderzoek te verrichten naar het SROI beleid. Middels het vaststellen van deze rapportage wordt 

hier invulling aan gegeven.  

 

4. Argumenten 

 

1. Invulling artikel 213a gemeentewet en verordening 
Artikel 213a van de gemeentewet schrijft voor dat het college periodiek onderzoek verricht naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het door haar gevoerde bestuur. Haarlem heeft aan dit 
artikel invulling gegeven met de Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013 (2012/469231). Deze verordening 
vormt de basis voor de 213a onderzoeken in de gemeente Haarlem.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

1. De oplevering van het rapport is vertraagd.  

Uitvoering van het onderzoek is vanwege her-prioritering en beschikbare capaciteit verlaat en pas 

aangevangen medio 2021.  

 

2. Reactie college 

Het onderzoek doet een aantal concrete aanbevelingen ten aanzien van het SROI beleid. Het college 

heeft kennisgenomen van deze aanbevelingen en heeft haar reactie hierop als separate bijlage bij dit 

collegebesluit gevoegd  

 

6. Uitvoering 

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

 

7. Bijlagen 

1. Rapportage 213a-onderzoek Social Return on Investment  

2. Reactie college op rapportage 213a SROI 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012469231-Raadsbesluit-213a-verordening.pdf

