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Onderwerp: RKC Adviesbrief over derde afdoening aanbevelingen Openbaar Groen

Geachte leden,
De door de raad overgenomen aanbevelingen worden door de rekenkamercommissie (RKC)
geregistreerd en zodra het college aan de raad hierover een verantwoording aanbiedt, wordt de RKC
in de gelegenheid gesteld uw raad hierover te adviseren. De RKC informeert u met deze brief over
haar oordeel over de verantwoordingen over de opvolging van het college van vier van de vijf
aanbevelingen uit het onderzoek Openbaar Groen uit 2016. Bij de beoordeling van de opvolging
worden drie oordelen gehanteerd: opgevolgd/gedeeltelijk opgevolgd/niet opgevolgd.
Het is aan de raad om vast te stellen of de aanbevelingen voldoende zijn afgedaan.
Het college heeft twee keer eerder een verantwoording over de opvolging van deze aanbevelingen
aangeboden. De RKC heeft de raad ook toen geadviseerd 2017/588548 en 2019/083148.
Aanbeveling Effectieve Instrumenten 2016/200911

De raad draagt het college op om een set van effectieve instrumenten te ontwikkelen en te
implementeren om de functies van openbaar groen maximaal te verbinden met de bestuurlijke
ambities voor openbaar groen.
Het college verschaft in de verantwoording een overzicht van instrumenten die in het kader van het
groen beleid kunnen worden ingezet.
Oordeel RKC: opgevolgd.
Aanbeveling Actief Burgerschap 2016/200917

De raad draagt het college op een plan van aanpak vast te stellen voor actief burgerschap in het
openbaar groen
In de verantwoording licht het college de specifieke en algemene mogelijkheden tot actief
burgerschap op het gebied van groen toe. Ook wordt participatie structureel ingebed in de
beleidsontwikkeling van groen.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Oordeel RKC: opgevolgd.
Aanbeveling Toekomst- en Klimaatbestendig Haarlem 2016/200923

De raad draagt het college op nader onderzoek te doen naar de rol en invulling van het openbaar
groen in de ontwikkeling van een toekomst- en klimaatbestendig Haarlem
Uit de verantwoording van het college blijkt dat er voor Haarlem twee onderzoeken hebben
plaatsgevonden naar de toekomst- en klimaatbestendigheid: Citydeal en een onderzoek met het
instrument iïree. De rapportages zijn meegestuurd.
Oordeel RKC: opgevolgd.
Aanbeveling Financiële en Maatschappelijke Waarden Openbaar Groen 2016/200930

De raad draagt het college op de financiële en maatschappelijke waarde van openbaar groen in het
afwegingskader voor de inzet van de beschikbare middelen voor ontwikkeling en onderhoud van het
openbaar groen te incorporeren.
Het college geeft aan dat met de instrumenten uit de bij de vorige aanbeveling genoemde
onderzoeken de waarde van bomen en groen kunnen worden berekend. De maatschappelijke
waarde kan daarmee worden omgerekend naar euro's. Deze zullen worden gebruikt in het Haarlems
groenbeleid.
Oordeel RKC: opgevolgd.
Het college biedt nog geen verantwoording aan over de opvolging van
Aanbeveling 2016/200889 Samenhangend Beleid

De raad draagt het college op samenhangend beleid te formuleren zodat beleidsdoelstellingen voor
openbaar groen alle belangrijke tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang
beschrijven en zodat hieraan voldoende specifiek doelstellingen en middelen kunnen worden
gerelateerd.
Deze blijft als 'niet opgevolgd' geregistreerd staan in het monitoringsysteem.
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