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Overzicht openstaande RKC-aanbevelingen per 1 juni 2017

Geachte leden,
De rekenkamercommissie formuleert naar aanleiding van vrijwel elk onderzoek één
of meerdere aanbevelingen die aan uw raad worden voorgelegd. Wanneer deze door
de raad worden overgenomen, worden het opdrachten van de raad aan het college.
De overgenomen aanbevelingen worden geregistreerd en de voortgang van de
aanbevelingen wordt door de griffie en de rekenkamercommissie gemonitord. Het
college reageert op een geregistreerde aanbeveling met een afdoening waarover de
rekenkamercommissie u vervolgens adviseert.
Conform haar jaarplan informeert de rekenkamercommissie uw raad twee keer per
jaar over de dan openstaande aanbevelingen. Hierdoor blijft u geïnformeerd over de
voortgang.
Tijdens overleg tussen wethouder Van Spijk en de commissie Bestuur op 9 maart
j.1. is afgesproken dit voortaan ook te doen voor de aanbevelingen naar aanleiding
van het onderzoek naar de jaarstukken. Deze werden voorheen middels de
bestuursrapportages afgedaan.
In de bijlage een overzicht van de openstaande aanbevelingen per 1 juni 2017.
Toelichting op de bijlage:
• Er staan op dit moment 21 aanbevelingen open m.b.t. de jaarstukken,
leegstandsbeleid, openbaar groen, het digipanel en de schuldhulpverlening.
• De periode dat deze aanbevelingen open staan varieert van 4 tot 36 maanden.
• De werkwijze van afdoening van aanbevelingen werd, hoewel beschikbaar, in
het verleden in de praktijk niet toegepast. De organisatie heeft er nog weinig
mee gewerkt. Dit verklaart mogelijk de vertraagde afdoening van een aantal
aanbevelingen m.b.t. leegstandsbeleid en de jaarstukken. Hierdoor verkeert nu
een flink aantal afdoeningen in de fase vlak voor aanbieding aan de betreffende
commissie.
• In de kolom stand van zaken wordt onderscheid gemaakt in:
Afdoening ambtelijk voorbereid = nog niet aangeboden voor behandeling

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem www.haarlem.nl
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•

Geen informatie = uit het registratiesysteem is niets over de status op te maken
College voert niet uit = het college heeft aangegeven de aanbeveling niet te
willen uitvoeren. Als de raad hiermee akkoord gaat, zal de aanbeveling worden
verwijderd.
Zodra de afdoening formeel wordt aangeboden aan de raad zal de RKC de raad
inhoudelijk over de afdoening adviseren.

\Namens de rekenkamercommissie,

Nummer

Oorsprong
RKC onderzoek Jaarstukken 2013
- Risicomanagement

Omschrijving
De raad draagt het college op een adequaat risicomanagement systeem te
ontwikkelen en te implementeren

2016256900

RKC onderzoek Jaarstukken 2014
- Financiële positie

2016256856

PFH

Datum

Stand van zaken

JVS

12-06-2014

Afdoening ambtelijk
voorbereid

De raad draagt het college op breed in te zetten op duurzame verbetering
van de financiële positie door:
a) actief de mogelijkheden voor het besparen van geld door efficiënter
werken te inventariseren en benutten
b) afgewikkeld

JVS

11-06-2015

Afdoening ambtelijk
voorbereid

RKC onderzoek Jaarstukken 2014
- Informatiewaarde

De raad draagt het college op:
a) indicatoren te verfijnen
b) afgewikkeld
c) afgewikkeld (niet overgenomen)
d) de verantwoording te digitaliseren en interactief te maken
e) meer aandacht voor horizontale verantwoording

JVS

11-06-2015

Afdoening ambtelijk
voorbereid

2016196450

RKC aanbeveling onderzoek
schulddienstverlening
-Evaluatie schuldhulpverlening

De raad draagt het college op om opnieuw te valideren wat het politieke
draagvlak is en de acceptabele lange-termijn effecten voor de huidige
toegangscriteria en dit mee te nemen in de evaluatie schuldhulpverlening
die is gepland voor 2015.

JL

29-10-2015

College voert niet uit

2016200734

RKC onderzoek Effectief leegstandsbeleid
- Rollen

De raad draagt het college op de samenwerking tussen gemeente,
vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en ondernemers te versterken vanuit de
inzet van de geeigende rollen en verantwoordelijkheden.

JL

26-11-2015

Afdoening ambtelijk
voorbereid

2016200747

RKC onderzoek Effectief leegstandsbeleid
-Afspraken over invulling rollen en
bevoegdheden

De raad draagt het college op concrete afspraken te maken over de invulling JL
van de rollen en bevoegdheden van college van B en W, gemeenteraad en
externe gremia zoals de Metropool Regio Amsterdam.

26-11-2015

Afdoening ambtelijk
voorbereid

2016200722

RKC onderzoek Effectief leegstandsbeleid
- Instrumentarium

De raad draagt het college op instrumentarium te ontwikkelen voor
effectieve bestrijding van leegstand in de specifieke Haarlemse context.

JL

26-11-2015

Afdoening ambtelijk
voorbereid

2016200694

RKC onderzoek Effectief Leegstandsbeleid
- Integraal leegstandsbeleid

De raad draagt het college op integraal en specifiek leegstandbeleid te
formuleren, zodat beleidsdoelstellingen in hun onderlinge samenhang
worden vastgesteld en worden herkend en gedragen door de belangrijkste
stakeholders.

JL

26-11-2015

Afdoening ambtelijk
voorbereid

2016256836

Nummer

Oorsprong

Omschrijving

PFH

Datum

Stand van zaken

2016200745

RKC onderzoek Effectief leegstandsbeleid
- Mogelijkheden activeren eigenaren

De raad draagt het college op in kaart te brengen welke aanvullende
mogelijkheden er zijn voor het activeren van eigenaren van leegstaande
panden.

JL

26-11-2015

Geen informatie

2016200839

RKC onderzoek Effectief leegstandsbeleid
- Samenwerking

De raad draagt het college op om de samenwerking tussen gemeente,
vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en ondernemers te versterken vanuit de
geeigende rollen en verantwoordelijkheden.

JL

26-11-2015

Afdoening ambtelijk
voorbereid

2016200917

RKC onderzoek Openbaar Groen
- Actief Burgerschap

De raad draagt het college op een plan van aanpak vast te stellen voor
actief burgerschap in het openbaar groen

CYS

31-03-2016

Geen informatie

2016200889

RKC onderzoek Openbaar Groen
- 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.

CYS

31-03-2016

Geen informatie

2016200930

RKC onderzoek Openbaar Groen
- Financiële en maatschappelijke
waarde openbaar groen

De raad draagt het college op de financiële en maatschappelijke waarde
CYS
van openbaar groen in het afwegingskader voor de inzet van de beschikbare
middelen voor ontwikkeling en onderhoud van het openbaar groen te
incorporeren.

31-03-2016

Geen informatie

2016200911

RKC onderzoek Openbaar Groen
- Instrumentarium

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.
Verlies hierbij de samenhang niet uit het oog

CYS

31-03-2016

Geen informatie

2016200923

RKC onderzoek Openbaar Groen
- Toekomst- en klimaatbestendig Haarlem

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

CYS

31-03-2016

Geen informatie

Nummer

Oorsprong

Omschrijving

PFH

Datum

2016411718

RKC onderzoek Jaarstukken 2015
- Borging financiële positie

De raad draagt het college op de stabiele ontwikkeling van de financiële
positie te borgen door:
a) eerder dan in voorgaande jaren te rapporteren over de controle op activa
in de programma's Sport, Vastgoed en Overhead
b) de implementatie van risicomanagement stevig door te zetten en te
borgen
c) de hoogte van de omslag rente te relateren aan de marktrente en
systemen in te rechten zodat deze kunnen omgaan met een meer variabele
omslagrente

JVS

14-07-2016

2016411905

RKC onderzoek Jaarstukken 2015
- Digipanel

De raad draagt het college op het digipanel te optimaliseren door:
JVS
a) extra inzet te plegen op de het verbeteren van de representativiteit van
het panel
b) zo spoedig mogelijk alternatieven te ontwikkelen voor het digipanel mocht
het niet lukken het panel in 2016 voldoende representatief te krijgen.

14-07-2016

Afdoening ambtelijk
voorbereid

2016411837

RKC onderzoek Jaarstukken 2015
- Effectieve beleidsuitvoering

De raad draagt het college op focus te leggen op effectieve
beleidsuitvoering door:
a) meer aandacht voor management van het beleidsproces met SMART
doelen/presetaties en meer focus op doeltreffendheid
b) onderzoek te doen naar concrete oorzaken van vertraging in realisaties
van o.a. investeringen en conclusies te gebruiken voor versterken van de
uitvoering
c) de mogelijkheid van 213a onderzoek actiever te benutten en zo nodig
daarvoor meer budget te alloceren.

JVS

14-07-2016

Afdoening ambtelijk
voorbereid

2016411878

RKC onderzoek Jaarstukken 2015
- Leesbaarheid & bruikbaarheid

De raad draagt het college op een reactie te geven op de door de RKC in
JVS
haar rapport op bladzijde 6 en 7 geformuleerde aandachtspunten m.b.t. door
de leesbaarheid en bruikbaarheid van de verantwoording en deze
aandachtspunten mee te nemen in het traject van de werkgroep
Informatiewaarde.

14-07-2016

Afdoening ambtelijk
voorbereid

Stand van zaken
Afdoening ambtelijk
voorbereid

Nummer

Oorsprong

2016411857

RKC onderzoek Jaarstukken 2015
- Resultaten sociaal domein

2017102636

RKC onderzoek Maatschappelijke
effecten bezuinigingen - Digipanel

Omschrijving

PFH
De raad draagt het college op voor de begrotingsbehandeling nadere
JVS
informatie te verschaffen over de resultaten op het sociaal domein. Dit
betreft:
a) de allocatie van € 20 miljoen die ten tijde van de presentatie van de
jaarstukken nog niet volledig duidelijk was
b) de oorzaken en gevolgen van de onderbesteding in 2015 en de mogelijke
consequenties daarvan in 2016 en volgende jaren voor gemeente en
cliënten.

Datum

Stand van zaken

14-07-2016

Afdoening ambtelijk
voorbereid

De raad draagt het college op om, in aanvulling op de aanbeveling in het
JVS
rapport over de jaarstukken 2015 met betrekking tot de representativiteit van
het panel, de validiteit van het digipanel/omnibusonderzoek als
beleidseffectindicator nader te beschouwen en in kaart te brengen of de
balans tussen objectieve en subjectieve indicatoren in de P&C-cyclus
voldoende is geborgd.

16-02-2017

Geen informatie

