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Onderwerp: RKC Adviesbrief over het voorstel aanvulling beleidsindicatoren in de Kadernota 2019

Geachte leden,
De RKC is verheugd dat het college in opvolging van aanbeveling Indicatoren Begroting Verbeterslag (2019/194772) in de Kadernota 2019 met een voorstel voor veel nieuwe indicatoren is
gekomen. Dit omvat de toevoeging van 3 effectindicatoren en 53 prestatie-indicatoren. De RKC heeft
deze beoordeeld en adviseert u met deze brief over het door het college gevraagde besluit 5 van de
Kadernota 2019. Wij adviseren u om geen besluit te nemen.
Aanbeveling 2019/194772, De raad geeft het college opdracht om:
In de eerste financiële voortgangsrapportage van 2019 een voorstel op te nemen waarmee minimaal de
helft van de ontbrekende indicatoren wordt toegevoegd, de genoemde onvolkomenheden ten aanzien
van indicatoren in de begroting 2019 weg te nemen en om in de begroting 2020 de verdere verbeterslag te
realiseren.

Beoordeling:
•

Het college geeft aan dat voor de meeste indicatoren geen realisatiewaarden en
streefwaarden voor 2019 kunnen worden toegevoegd. De reden hiervoor is dat er geen
realisatiewaarden of nulmetingen beschikbaar zijn. De rekenkamercommissie is echter van
mening dat voor veel indicatoren de realisatiewaarden wel beschikbaar zouden moeten zijn in
de administratie van gemeente of bij uitvoerende partners, omdat veel van de activiteiten al
meerdere jaren worden uitgevoerd. Als voorbeeld noemen wij: het aantal buurtsportcoaches,
het aantal bezoeken aan de gemeentelijke website, het aantal opgelegde boetes, het aantal
cliënten waarmee gesprekken worden gevoerd.
Hiermee geeft het college slechts ten dele opvolging aan de aanbeveling. Het gevolg is dat de
raad ook na afloop van het jaar 2019 niet goed zal kunnen beoordelen of het beleid zoals
vastgelegd in de begroting daadwerkelijk is uitgevoerd.

•

Het college geeft ook aan dat de formuleringen nog SMART worden gemaakt. Dat is naar de
mening van de RKC inderdaad wenselijk. Hierdoor is het voor de raad op dit moment niet
duidelijk wat de precieze inhoud van het besluit is.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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•

Daarbij constateert de RKC dat niet alle indicatoren geschikt zijn. Soms sluit de indicator niet
goed aan op het doel of de prestatie en soms zou de indicator specifieker moeten zijn. In de
bijlage treft u de beoordeling van de RKC per indicator aan.

•

Als laatste is niet duidelijk of de realisaties van de indicatoren jaarlijks en tijdig beschikbaar
zullen zijn voor de publicatie van het jaarverslag.

Advies
Met het besluit zou deze set indicatoren worden vastgelegd, waaronder een aantal ongeschikte. De
set indicatoren is zonder realisatie- of streefwaarden van weinig toegevoegde waarde en het is nog
onduidelijk of de indicatoren jaarlijks en tijdig beschikbaar zullen zijn. Ook is het door de
aangekondigde nadere formulering van een aantal indicatoren voor de raad niet op voorhand
duidelijk waarmee zij gevraagd wordt in te stemmen.
Een besluit over het voorstel is op dit moment bovendien niet noodzakelijk.
De RKC adviseert de raad haar waardering uit te spreken voor de inzet die het college heeft getoond
met dit voorstel en om geen besluit over dit voorstel te nemen. Dit betreft besluit 5. van de Kadernota
2019. Een besluit over een verder uitgewerkt en aangevuld voorstel met nieuwe indicatoren kan
worden genomen bij behandeling van de begroting 2020.

iroet,

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
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Geschikte
indicator

Opmerkingen

Effectindicatoren
1

ja

2

nee

Dit is een prestatie-indicator. Goede dienstverlening d.m.v.
informatievoorziening is het doel. Daarvoor zijn betrouwbare
basisregistraties als prestaties nodig.

3

nee

De hitrate van adrescontroles is een indicator voor effectiviteit van
de controles (de prestatie), maar geeft geen informatie over het
gewenste effect: minder woon- en adresfraude.

4

ja/nee

School-in-de-Wijk activiteiten worden niet als prestatie in de
begroting genoemd.

5

ja/nee

De indicator is eerder een effectindicator en geeft geen zicht op
prestaties van de gemeente zoals: vroegsignalisering, spreekuren en
maatwerktrajecten

6

ja/nee

Er is geen indicator voor de prestatie van de buurtsportcoaches

Prestatie-indicatoren

Geschikte
indicator

Opmerkingen

7

ja

Formulering doel en prestatie niet concreet
Doel en prestaties onder 3 en 4 vertonen overlap
Info over output coaches en ondersteuners zou van toegevoegde
waarde zijn

8

ja

Wat gemeente doet om bekendheid te verbeteren wordt niet
genoemd
Website wordt niet als prestatie genoemd

9

ja/nee

Doel lijkt meerledig en is breed geformuleerd
Genoemde prestaties zijn: monitoring effecten, samenwerking en
afstemming. De indicator sluit daar niet op aan.

10

ja/nee

11

ja/nee

De prestatie gaat uit van aanmelden door de gemeente, de indicator
gaat over doorsturen

12

ja

Betere aansluiting: Het % klanten van de totale doelgroep
(bijstandsgerechtigden met overbrugbare afstand) dat gesproken is
over het pva

Het gerealiseerde aantal nieuwe woningen/woonunits wordt niet
gemonitord
Onduidelijk wat tussenvoorziening is

Geschikte
indicator

Opmerkingen

13

ja/nee

Onduidelijk of re-integratietraject hetzelfde is als genoemde
prestaties: ondersteuning, bemiddeling, werkfittraject

14

ja

Betere aansluiting: Het % klanten van de totale doelgroep
(bijstandsgerechtigden met onoverbrugbare afstand) dat gesproken
is over het pva

15

ja

Specifieke: het % uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare
afstand….

16

?

Onduidelijk wat wordt bedoeld met de prestatie: zorgen voor
continuïteit van de sociale werkvoorziening

17

ja

Betere aansluiting: % i.p.v. aantal Haarlemmmers met indicatie dat
beschut werk heeft

18

ja

Betere aansluiting: % van de doelgroep i.p.v. aantal
Toevoegen indicatoren voor andere minimaregelingen

19

ja

20

ja

c1 betere aansluiting: % inzet steunfonds t.o.v. clienten met
schulden die toegang belemmeren
c2 betere aansluiting: % jongeren dat deelneeemt t.o.v. bekende
aantal jongeren met problematische schulden

21

ja

Betere aansluiting: toevoegen gemiddeld aantal deelnemers per
bijeenkomst

22

ja

Alle clienten krijgen de cursus aangeboden, daarom betere
aansluiting: het aantal clienten dat aan de gehele cursus heeft
deelgenomen

23

ja

Budgetcoaching = BooM?
Toevoegen: aantal coachingtrajecten

Geschikte
indicator

Opmerkingen

24

ja

Aandacht formulering: passende nazorg = na 3 en 6 maanden
contact en warme overdracht?

25

nee

c1 = effectindicator
c2 en c3 sluiten niet aan op prestatie: regels maken

26

nee

Dit zijn effectindicatoren. De prestaties moeten nog concreet
worden gemaakt.

27

nee

Dit zijn effectindicatoren
Genoemde prestaties: onderhouden contacten, drempels
wegnemen, LSA, uitvoering Arbeidsmarktagenda, uitvoering
Actieprogramma Sociaal ondernemen.

Geschikte
indicator

Opmerkingen

28

nee

Het aantal accommodaties zegt niets over de prestatie: het proactief
oppakken van aanvragen voor kamers. Betere aansluiting: aantal
behandelde aanvragen nieuwe hotelkamers.
Geen indicatoren bij de genoemde prestaties Opstellen
uitvoeringsplan en Samenwerking Amsterdam Cruise Port .

29

ja/nee

Betere aansluiting: informatie over bezoekers uit de specifieke
doelgroepen

30

nee

Het doel is meerledig, de genoemde prestatie is verbetering van het
OV, de indicator van laadpalen houdt daar geen verband mee.

31

ja/nee

De genoemde prestatie Actualisering beleid kent geen indicator

32

nee

Dit is een effectindicator

33

ja/nee

Eerder een effectindicator.
Indicator voor prestatie door gemeente, regievoering gewenst

34

ja/nee

Streefwaarde laagbouw is dus 100%
Er ontbreekt een indicator voor hoogbouw.

35

ja

Betere aansluiting: het netto aantal toegevoegde
fietsparkeerplekken in de binnenstad

Geschikte
indicator

Opmerkingen

36

ja

Betere aansluiting: het netto aantal toegevoegde
fietsparkeerplekken bij HOV

37

ja/nee

Deze indicator vormt een bouwsteen voor de genoemde prestatie.
Betere aansluiting: opleveren rapportage analyse parkeersituatie

38

nee

Deze indicator vormt slechts een kleine bouwsteen voor de
genoemde prestatie: uitvoeren onderdelen Moderniseren Parkeren.

39

nee

De prestatie is: het beschikbaar stellen van parkeerruimte.

40

ja/nee

De prestatie is: het ontwikkelen en verbeteren van de online
mogelijkheden (kwaliteit), de indicator gaat over kwantiteit.

41

nee

De kernelementen van het doel (B1, op locatie, meerdere kanalen,
werkbezoek) en de genoemde prestaties (doelgroepgericht, regierol,
eenduidige formats en tijdige informatie) komen niet in de indicator
terug.

42

ja

Indicator zegt evenwel niets over ontwikkeling van het niveau van de
digitale communicatie
Suggestie: meten klantwaardering voor het platform

43

ja

Indicator zegt evenwel niets over positie van website als primair
communicatiemiddel.
Suggestie: meten positie website in communicatiekanalen en
klantwaardering voor de website

Geschikte
indicator

Opmerkingen

44

ja

45

ja/nee

b1: Onduidelijk hoe met loting wordt geborgd dat minder mondige
burgers participeren. Mondige burgers zullen immers eerder op een
uitnodiging via loting in gaan.

46

ja

Onduidelijk: gespek=stadsgesprek=meet en share?
Geen indicator voor het aantal spreekuren

47

ja

Betere aansluiting: het aantal initiatieven dat …..

Geschikte
indicator

Opmerkingen

48

ja

Indien gele kaarten een product zijn van de gezamenlijke aanpak
Zgn perverse indicator: een daling van het aantal gele kaarten zou
een teken zijn van effectief beleid (minder overlast door jeugd)

49

ja

Indien boetes onderdeel vormen van de integrale aanpak
Zgn perverse indicator: een daling van het aantal boetes zou een
teken zijn van effectief beleid (minder overlast door dak- en
thuislozen)

50

ja

Indien boetes onderdeel vormen van het Actieprogramma Veilig
Uitgaan
Zgn perverse indicator: een daling van het aantal boetes zou een
teken zijn van effectief beleid (minder alcohol onder de 18)

51

ja

Indien persoonsgerichte aanpak = hands-on trajectbegeleiding

52

ja

Indien de buurtpreventieauto ook genoemd wordt als prestatie

53

ja/nee

De prestatie is geformuleerd als preventie, de indicator lijkt gericht
op nazorg

54

ja

55

ja

Dezelfde indicator wordt ten onrechte ook gehanteerd als effectindicator bij het bijbehorende doel.

56

Geschikte
indicator

Opmerkingen

ja

Betere aansluiting: het doel is duurzaam financieel gezond, de
indicator zou dan meerjarig sluitende begroting kunnen zijn

