
 

 

Amendement: Het begint met inzicht 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 juni 2022,  

Constaterende dat:  

• Het college voorstelt de Duisenberg aanbeveling ‘Onderverdeling aantallen medewerkers en 
kostentoerekening’ als afgedaan te beschouwen; 

• In maart 2022 de rapporteurs de raad adviseren zelf de jaarstukken 2021 te beoordelen of de 
aanbeveling is opgevolgd; 

• In mei 2021 merken de rapporteurs op “De rapporteurs zijn van mening dat het van belang is voor de 
budgetverantwoording om per beleidsveld meer inzicht te hebben in welk deel van het budget naar 
personeel gaat (eigen en ingehuurd), en welk deel naar overige kosten. Deze behoefte komt voort uit 
de constatering dat de apparaatskosten de afgelopen jaren veel sterker zijn gestegen dan de overige 
kosten. Dit vraagt om een verklaring en eventueel om beheersmaatregelen. Dit aspect is thans niet uit 
de jaarstukken af te leiden. Het advies luidt dan om deze aanbeveling actief te houden en het college 
te vragen om per beleidsveld meer inzicht te bieden in welk deel van het budget naar personeel gaat 
(eigen en ingehuurd), en welk deel naar overige kosten.” 

• Op blz 313 van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 is het aantal fte’s van de overheids NV’s 
gepresenteerd; 

 
Overwegende dat:  

• Met de presentatie van het aantal fte’s van de overheids NV’s, het college gedeeltelijk opvolging heeft 
gegeven aan de aanbeveling; 

• Conform de opmerking van de rapporteurs in mei 2021 de aanbeveling ook betekent per beleidsveld 
inzicht te verschaffen in de kosten voor eigen personeel, externe inhuur en overige kosten; 

• Dat inzicht wordt in het jaarverslag en de jaarrekening 2021 nog niet geboden; 

• De aanbeveling daarom nog niet als afgedaan kan worden beschouwd. 
 

Besluit in het raadsstuk 2020/518298 besluit 5 van de raad der gemeente Haarlem als volgt te wijzigen: 
 

 
5. De Duisenberg aanbeveling 'Onderverdeling aantallen medewerkers en kostentoerekening' (2020/0609885) 
als afgedaan te beschouwen nu het aantal fte's van de NV's worden gepresenteerd in de jaarstukken onder 6.4 
Overzicht personeel. 
 
Te wijzigen in: 
 
5. De Duisenberg aanbeveling ‘Onderverdeling aantallen medewerkers en kostentoerekening’ (2020/0609885) 
niet als afgedaan te beschouwen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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