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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststellen onderzoeksopzet 213a toepasbaarheid 26 kernindicatoren Green Deal 

 

Nummer 2022/1747982 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Odekerken, W. 

Telefoonnummer 023-5114526 

Email wodekerken@haarlem.nl 

Kernboodschap  Jaarlijks verricht het college 213a onderzoeken naar de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van bestuur. In de Programmabegroting 2023-2027 is 

aangekondigd twee 213a onderzoeken te doen in 2023. Het college heeft besloten 

om naast deze twee reeds aangekondigde 213a onderzoeken, een extra 

toepassingsgericht 213a onderzoek uit te voeren in 2023 in het kader van 

duurzaamheid. Het betreft een 213a onderzoek naar de toepasbaarheid van de 26 

kernindicatoren die gebruikt kunnen worden om de vooruitgang van de milieu- en 

klimaatdoelstellingen uit de Green Deal te meten. 

 

Met dit collegebesluit wordt de onderzoeksopdracht van het extra 213a 

onderzoek in het kader van duurzaamheid met de raad gedeeld. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

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

Rekenkamercommissie (conform de 213a verordening). 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het 

college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013 (2012/469231) 

Besluit College  

d.d. 20 december 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

 

1. De onderzoeksopdracht t.b.v. het extra 213a onderzoek in het kader van 

duurzaamheid naar de toepasbaarheid 26 kernindicatoren Green Deal vast te 

stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2012469231-Raadsbesluit-213a-verordening.pdf
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1. Inleiding  
In het kader van artikel 213a van de Gemeentewet voert het college van de gemeente Haarlem 

periodiek onderzoeken uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Het 

uitgangspunt van deze onderzoeken is leren en verbeteren. Voor 2023 heeft het college besloten een 

extra toepassingsgericht 213a onderzoek uit te voeren in het kader van duurzaamheid.  

De centrale vragen van dit onderzoek is:  

 In hoeverre zijn, gelet op de ontwikkelingen en uitgangspunten van de Gemeente Haarlem, de 
26 kernindicatoren opgenomen in het Milieuactieprogramma toe te passen op de Gemeente 
Haarlem? 

In de bijlage bij dit besluit is een nadere uiteenzetting van de onderzoeksvragen opgenomen. Voor 

dit onderzoek wordt externe deskundigheid ingezet.  

 

2. Besluitpunten college 
1) De onderzoeksopdracht t.b.v. het extra 213a onderzoek in het kader van duurzaamheid naar 

de toepasbaarheid 26 kernindicatoren Green Deal vast te stellen 

3. Beoogd resultaat 

De raad informeren over het onderzoek.  

 
Beoogd resultaat onderzoek: de eindrapportage van het onderzoek bevat conclusies, inzichten en 

aanbevelingen waar de organisatie ‘verder mee kan’. Dat wil zeggen: de aanbevelingen dienen onder 

andere richting te geven wat betreft de toepasbaarheid van de 26 kernindicatoren uit het 

milieuactieprogramma, verder dient inzicht te worden gegeven in de ontwikkelopgave voor het 

college om te komen tot getrouwe gegevens in lijn met de 26 kernindicatoren die gebruikt kunnen 

worden om de vooruitgang van de milieu- en klimaatdoelstellingen uit de Green Deal te meten. De 

26 kernindicatoren meten niet alleen de vooruitgang op het gebied van milieuwelzijn, maar deze 

indicatoren raken ook sociale elementen, waardoor ook de gezondheid van economieën en 

samenlevingen (brede welvaart) worden gemeten. Met dit toepassingsgerichte onderzoek wordt een 

eerste stap gezet richting brede welvaart.  

4. Argumenten 

In het kader van artikel 213a van de Gemeentewet en de ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem 2013’ 

(2012/469231) voert de gemeente Haarlem jaarlijks 213a-onderzoeken uit. Het college heeft 

besloten om in 2023, naast de twee 213a onderzoeken opgenomen in de Programmabegroting 2023-

2027, een extra 213a onderzoek uit te voeren in het kader van duurzaamheid.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 
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6. Uitvoering 

Uitvoering van het onderzoek naar de toepasbaarheid 26 kernindicatoren Green Deal wordt belegd 

bij externe onderzoekers.  

 

7. Bijlage 

Bijlage 1: Onderzoeksopdracht 213a toepasbaarheid 26 kernindicatoren Green Deal.  

 

 

 

 


