
Raadsvoorstel 

Onderwerp Begroting nieuwe stiji 

Registratienr. 4966229 Steller/telnr. Froukje Bouma/8603 Bijiagen 2 

Gemeente 

\jroningen 

Classificatie 

Portefeuillehouder 

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 

Schroor Raadscommissie 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit de voorgestelde indeling voor de programmabegroting 2016 (conform bijlage 2) te hanteren 
als uitgangspunt voor de navigatiestructuur voor de webpublicatie daarvan. 

Samenvatting 

Onlangs heeft uw raad een nieuwe indeling voor de programmabegroting (met ingang van 2016) 
vastgesteld die aansluit op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Daarbij heeft u ook besloten om 
ons college opdracht te geven betere stuurinformatie beschikbaar te stellen; dat wil zeggen aangescherpte 
prestatie- en effectindicatoren die duidelijk maken of voorgenomen acties door ons zijn uitgevoerd 
respectievelijk beoogde maatschappelijke doelen dichterbij gebracht zijn. Uw besluit omvatte verder de 
publicatie van een web-versie die begrotingsinformatie vanaf 2016 beter ontsluit en door een gelaagde 
informatiestructuur (doorklikken naar achterliggende beleidsteksten in plaats van herhalen) meer overzicht 
biedt. Met dit voorstel wordt de voorgestelde indeling van de programmabegroting 2016 als uitgangspunt 
gehanteerd voor de navigatiestructuur voor de webpublicatie daarvan. 

B&W-besluit d.d.; 14-04-2015 



Vervoig voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Onlangs heeft uw raad een nieuwe indeling voor de programmabegroting (met ingang van 2016) 
vastgesteld die aansluit op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Daarbij heeft u ook besloten om 
ons college opdracht te geven betere stuurinformatie beschikbaar te stellen; dat wil zeggen aangescherpte 
beleidsindicatoren. Uw besluit omvatte verder de publicatie van een web-versie die begrotingsinformatie 
vanaf 2016 beter ontsluit en door een gelaagde informatiestructuur (doorklikken naar achterliggende 
beleidsteksten in plaats van herhalen) meer overzicht biedt. 

Het ontwikkelproces voor de Begroting Nieuwe Stijl is gestart met onder meer het waar nodig vernieuwen 
van de structuur naar deelprogramma's en beleidsvelden en het vastleggen van de gewenste 
beleidsindicatoren. Dit is in samenspraak met het auditcommittee van uw raad gedaan. 

Kader 
Het is een bevoegdheid van uw raad om de programma indeling van de begroting vast te stellen. 
Op 25 maart 2015 heeft u de indeling voor de programmabegroting 2016 vastgesteld. 
De vaststelling van de onderiiggende producten (deelprogramma's) is een bevoegdheid van ons college. 
De voorgestelde indeling in bijlage 2 wordt als uitgangspunt gehanteerd voor de navigatiestructuur voor de 
webpublicatie van de begroting 2016. In bijlage 1 is ter informatie de structuur van de huidige begroting 
weergegeven. 

Argumenten en afwegingen 

Snelheid versus kwaliteit. 
Het kritische tijdpad voor de ontwikkeling van de Begroting Nieuwe Stijl dwingt ons college ertoe om in een 
vroeg stadium van het proces de nieuwe structuur vast te stellen. De bouwer van de web-versie en de 
financiele administratie moeten namelijk tijdig werkinstructies kunnen krijgen om de uiteindelijke 
opleverdatum te kunnen halen. Dat betekent dat wij met dit voorstel mogelijk niet geheel aansluiten op 
beleidsvisies die nog "in de steigers staan" en waarschijniijk gedurende het ontwikkelproces van de 
begroting 2016 door uw raad zullen worden vastgesteld. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld bij de nieuwe 
Woonvisie kunnen voordoen. 

Polijsten in later stadium. 
Wanneer er gedurende het verdere proces van het opstellen van de begroting 2016 sprake is van meer dan 
accentverschuivingen in de nu voorliggende indeling, zullen we het auditcommittee van uw raad daarin 
mee nemen. 

Referentiekader en opzet. 
We hebben ons bij de uitwerking laten inspireren door web-versies van andere gemeenten, met name die 
van Zaanstad, die (het auditcommittee van) uw raad in het bijzonder aansprak. Daarop is ook de indeling in 
effect- en prestatie-indicatoren geent. Prestatie-indicatoren geven aan of en in welke mate de (met uw raad 
afgesproken) beoogde prestaties geleverd zijn. Het gaat daarbij dus om "output" van processen in de 
gemeentelijke organisatie. Effectindicatoren daarentegen liggen slechts ten dele binnen onze invloedssfeer. 
Ze zijn een graadmeter voor het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten en staan onder invloed 
van tal van externe factoren. Samengevat: prestatie-indicatoren geven u antwoord op de vraag "is er 
gedaan wat is afgesproken"; effectindicatoren geven antwoord op de vraag "hebben we bereikt wat we 
wilden bereiken". Dat betekent dat u prestatie-indicatoren op een lager abstractieniveau tegenkomt, 
namelijk op het niveau van beleidsvelden. Effectindicatoren daarentegen treft u vooral op een hoger 
abstractieniveau aan, vaak bij maatschappelijke doelstellingen op het overkoepelende niveau van 
(deel-)programma's. 

In bijlage 2 vindt u per programma de effect- en prestatie indicatoren. De komende maanden zullen deze 
indicatoren, daar waar nodig, verder worden aangescherpt. 



Financiele consequenties 

Een nieuwe indeling van de progrannnnabegroting brengt noodzakelijkerwijs aanpassingen in de financiele 
administratie met zich mee. Nieuwe categoriecodes moeten zorgen voor een adequate toekenning van 
budgetten aan beleidsvelden. Voor zover met de realisatie daarvan (via externe inhuur) kosten gemoeid 
zijn, kunnen deze gedekt worden uit bestaande budgetten. 

Vervoig 

Wij kunnen ons voorstellen dat u werkende weg tot de conclusie komt dat sommige indicatoren minder 
veelzeggend zijn dan gewenst en dat u aanvullende stuurinformatie nodig heeft. Wij gaan graag met uw 
raad in gesprek hierover. 

Het in beeld brengen van keuzemogelijkheden voor uw raad in de vorm van "vrije beleidsruimte" is een 
aandachtspunt. Een eerste aanzet daartoe zullen wij bij de begroting 2016 doen en zullen wij nog voor de 
zomervakantie aan het auditcommittee van uw raad presenteren. Op hetzelfde moment zullen we eveneens 
het eerste ontwerp van de web-versie van de begroting presenteren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wetbouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



Bijlage 1 
Programmadoel Wat willen we bereiken ? 

iBiJLAGE 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Arbeidsmarktbeleid 

1 stad waar niemand aan de kant hoeft 
jstaan, waar niemand onder 

:aansminimum hoeft te komen 
ale uitsiuiting niet voorkomt 

lant die kunnen 
elpen. 

Stimuleren werkgeiegenheid 

dat niemand onder het sociaal 
msminimum hoeft te komen 

indicatoren: 
aantal plaatsingen door brancheteams 
aantal gerealiseerde BBL/BOL plekken 
aantal plaatsingen/plekken SROI 
aantal gerealiseerde garantiebanen 

I Werk en activering 3 Zoveel mogelijk mensen in kadi 
participatiewet en wsw aan werk 
heipen en begeleiden. 

irtdicatoren: 
uitstroom regulier werk 
gedetacheerd 
werkzaam op begeleid werken 

Alle Stadjers actief laten deelnei 
aan de samenleving 

Indicatoren: activering van klanten Aantal beschutte werkplekken 

staat nog meer, zie boven 

Indicatoren: 
Aantal aanvr.binnen normtijd a^ehandeld. 
Aantal aanmeldingen Schuldhulpverlening. 
Aantal crisisinterventies 
Aantal inschrijvingen schuldregeling 
Aantal klanten in budgetbeheer 
Aantal klanten in beschermingsbewind 
Aantal aanvragen socilae kredieten 
Aantal WSNp-zaken 



Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

Economie en werkgelegenheid 

Wettelijke termijnen vergunningverlening en meldingen halen 
Klachten afhandelen binnen 6 wkn. 
Volledigheid uitvoering handhavfngs- programma's 
Handhavingsprogramma 01-01/handhavlngsverslag 01-04 aan de raad 

Aantal binnenstadbezoekers 
Geraiiseerde omzet 
Bezoekerswaardering binnenstad 

Indicatoren: Aantal werkzame personenen In de sector lelsure/aantal vestiglngen lelsure/aantal toeristische overnachtingen 

Healthy agi ing (gczond ouder wtn-den) 

Actief netwerken 

Intemattenalisering 

Overige economie en werkgefegenhetd 



Bijlage 1 

Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

Jeugd en Onderwljs 

Gezond en veilig opgroeien en Je talent 

ontwikkelen 

Talentontwikkeling 

Indicatoren: 

Gemiddelde Citotoets score 

% kinderen 2 t /m 4 jr dat gebruik maakt van het 

basiontwikkelingsprogramma 

% doelgroepklnderen dat gebruik maakt van het 

we-aanbod 

Taalprestaties leerlingen groep 2 

Deelname schakelklas en/of we 

Aantal voortijdige schoolverlaters 12 tot 23 jaar 

per convenantsjaar 

Deelname kinderen 4 tot 12 jr. aan 

bultenschoolse aktlviteiten 

Binnenklimaat klaslokalen aangepaste 

basisscholen 

Opvoedkracht 

Actieve gezonde levensstiji 

Indicatoren 

Aantal kindereen dat gebruik maakt van het vangnet zwemonderwijs 

{Let op! Onderdeel Jeugd gaat vanaf 2016 naar programma welzijn, gezondheid, zorg en jeugd 

Maatschappelijke participatie 

Indicatoren 

Aantal leerervaringen NOE 

% basisscholen dat gebruik maakt van de NDE 

Klanttevredenheid 

Veilig opgroeien 

Indicatoren: 

Aantal hinderlijke jeugdgroepen 

Aantal overlast gevende jeugdgroepen 

Aaantal criminlen jeugdgroepen 

Jeugd nieuwe taken 



Bijlage 1 

Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

Dat mensen actief en zo lang mogelijkj 

zeifstandig aan de samenleving meedi 

blijven meedoen 

Bevorderen sociale samenhang en leefbaarhetd wi jken 

Individuele voorzieningen (WMO) 

Laaggeletterdheid 

Maatschappelijke opvang, verslavingszorg en df iGz ' 

Indicatoren: 

Aantal personen in de MO 

Uitstroom naar vervoig voorzieningen 

Vrouwenopvang/geweld in afhankelijkheidsrelaties 

Indicatoren: 

Bezettingspercentage vrouwenopvang 

Aantal opnames vrouwenopvang/vrouwen 

Aantal opnames kinderen 

Aantal meldingen hulselljk geweld 

Hulsverboden 

Infectlezlektebestrijding 

Lokaal gezondheidsbeleid 

Openbare gezondheldszorg 

Diversiteit en integratie 

Indicatoren: 

Inburgeraars op nieuwe inburgeringstrajecten 

Nieuwe instroom oppakken 

Aantal nog lopende inburgeringstrajecten 

Indicatoren: 

Huisvesten vergunninghouders 

Aantal personen in noodopvang 

Verstrekkingen kindersteun 

Allenstaande minderjarigen met leei^eld 

|Let opi Onderdeel Jeugd Is vanaf 2016 onderdeel wan dit programma vrelzijn, gezondheid, zorg en j e i ^ 



Bijlage 1 

Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

Sport en bewegen 
Zoveel mogelijk mensen aan het sporten tej 
krijgen en te houden 

Accommodaties 

Indicatoren: 
Klanttevredenheid verenigingen (alle accomodaties) 
Klanttevredenheidgebruikers sporthallen 
Klantevredenheid gecruikers Zwembaden en Kardinge 

Indicatoren: 
Moderne sportverenigingen 

Openbare ruimten 

Indicatoren: 

Vernieuwde aanpak aanleg speelplekken 

Meer openbaar maken sportparken 

Stimulering sportdeelname 

Topsport en talentontwikkeling 

Indicatoren: 

Aantal topsport-talent-evenementen 
Aantal fte combinatiefunctionarissen topsport 
Sporttalenten met een talentstatus 

Overig sport en bewegen 

3 



Programnnadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

Podiumkunsten 

Positie gem. Gron. in Atlas voor gemeenten 

Aantal bezoekers O'poort /Stadsschouwburg 

letteren 

l\V\ "~ • Beeldende kunsten l\V\ "~ • 
Indicatoren: 

Aantal bezoeker Gron. Museum 

Aantal porojecten Kunst op Straat 

Erfgoed nw te r i ee l en i m m m a t e r i e e l 

Aantal bezoekers Noordeli jk Scheepvaartmuseum 

Indicatoren: 

% Groningers >13 jaar dat wekeli jks kijkt naar 

OOGTV 

% Groningers >13 jaar dat dagelijks kijict naar 

OOGTV 

% Groningers >13 jaar dat wekeli jks luistert 

naar naar OOGRadio 

% Groningers >13 jaar dat wekeli jks luistert 

naar OOGRadio 

Gemiddeld rapportci j fer voor TVui t iendingen 

OOG 

Gemiddeld rappoftct j fer voor Radio 

uttzendingen OOG 

Groninger Forum I 

Ind icatoren: | 

Aantal bezoekers Forum 

Aantal uit leningen volwassenen 

Aantal leden bibl iotheek 

Aantal unieke bezoekers bibl iotheek websi te 

Bereik bibl iotheek onder scholen 

Aantal uit leningen jeugd 

Gehonoreerde projecten Plusregeling amateurkunst 

Cuttuureducat ie 

Cuhuureducatie met kwal i tei t leerl ingen 

Culturinstel l ingen 

Kennisinstellingen 

Aantal scholen en scholieren VO met Cultuurkaart 

/ Kunst en economie 

Indicatoren: 

Deelname aan Interreg VB 

Aantal projecten crowdfunding 

Totale opbrengst crowdfuncing 

Incidentele activiteiten 



Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

I 
bereik 

|en gezonde 
ikbare stad met aangename veitii 

zonde ieefomgeving 

indicatoren: 

Fietsinfrastructuuf 

Aantal fietsers op het binnencordon 

Aandeel fiets in mcwJal split binnen de gem. Groningen 

Stallingen . 

Indicatoren: 
Aantal gebruikers v 1 de fietsenstallingen i.d binnenstad 

Spoor 

Indicatoren: 

Aandeel OV {bus en trein) in modal split binnen de gem. Groningen 

Klanttevredenheid regionale freindiensten Groningen 

Reizigersk/lometers op de Groningse regionale spoorlijne {in mifjoenen) 

Bus 

Indicatoren: 

Aantal busreizigers i.d. stad (in miljoenen) 
Aantal P+R reizigers (in miljoenen) 
Aantal toegankelijke bushaltes binnen de gemeente 
Aantal DRIS(overzichts)panelen binnen de gemeente 
Gem.snelheid {km/uur}op bustijnen binnen de gem. 
Puncbialiteit bussen i.d. gemeente 
Waardering busvervoer door OV-reizigers 

igwegen 

Indicatoren: 
Aantal auto's op het binnencordon (werkdag) 
Aandeel vd auto in de modal split binnen de gem. Gron. 

Stedetijte Hoofdstructuur 

In de wijken 

ParkeeTVOorzieningen 

Indicatoren: 

Gemiddelde bezetting P+R terreinen op werkdagen 
Gemiddeld rapportcijfer P+R 
Gemiddeld rapportdjfer parkeergarages 

Parkeertedfijf 

Verkeersveiligheid 

Luchtkwaliteit 

Commerciele dienstverlening/verduurzamen wagcnpark 

Indicators: 
Totaal wagenpark gemeente 

Overig verkeer 



Bijlage 1 Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

Een stad waar je wilt wonen 



Bijlage 1 Programmadoel 

Kwaliteit V 

Onderhoud en beheer openbare ruimte 

Duurzaam schoon, heel moQi en groen 

Wat wi l len we bereiken ? 

Onderhoud en beheer openbare ruimte 

Indicatoren: 

Resultaten Borg schouw 

Resultaten monitor Leefbaarheid en Veiligheid van: 

Schoonhouden 

Groen 

Speelvoorzieningen 

Wegen 

Fietspaden 

Trottoirs 

Algemeen waarderingscijfer 

Ecologie 

Stadsparken 

Bewonersparticipatie bij onderhoud van de woonomgeving 

Onderhoud infrastructuur 

Toezicht en handhaving openbare ruimte 

Indicatoren: 
Aantal bejegeningsklachten tegen BOA's 

Dierenwelzijn 

[nzamelen en verwerken 

Indicatoren: 

Bronscheiding huishoudelijk afval % 
Nuttige toepassing (ind. nascheiding,%) 
Scheidings% grof huishoudelijk afval 
Restafval (incl. zwerfafval) (kg/inw/jaar 
Papier (kg/inw/jaar 
Glas (kg/inw/jaar 
Nagescheiden kunststoffen (ton) 

Bodem 



Bijlage 1 

Programmadoel Wat wil len we bereiken 7 Wat gaan we daarvoor doen? 

Veiiigfieid 

. • 

Woninginbraken 

Indicatoren: 
Diefstallen uit woningen (per 1000 woningen) 

Geweld(uitBaansgeweld, Huiselijk geweld, Veilige Publieke Taak) 

Indicatoren: 
Aantal aangiften geweldsincidenten BE Centrum (mishandeling en bedreiging) 
l e hulp trajecten SHG 
Aantal betrokken kinderen 
Hulsverboden 
Aantal betrolcken kinderen 

Evenementen 

Veilig ondernemen 

Alcohol en drugsgebruik 

he jeugdftroepen) 

Aantal hinderlijke jeugdgroepen 
Aantal overlastgevende jeugdgroepen 
Aantal criminele jeugdgroepen 

Ondermijnende of georganiseerde criminaliteit 

Mensenhandel 

(vergunde) Prostitutie 

Georganiseerde hennepteelt/drugshandel 

Veiligheidsregio 

Externe veiltgheid 

Aardbevingen en gaswining 

Indicatoren: 
Meldingen veel voorkomende overlast per 1000 inwoners 

opI vanaf begroting 2016 programma Veillgeid, toezkht en handha^ng. 
deel van programma economie en Ieefomgeving moet over naar programma Veiligheid, toezicht en handhaving? 



Bijlage 1 
Programmadoel Wat willen we bereiken 7 Wat gaan we daarvoor doen? 

Stadhuis en Stadjer 

Klantcontact bundelen, een gemeente voor 

burgers en bedrijven 

Externe veiliglieid 

1 

Effect indicator 

Prestatie indicatoren 



Bijlage 1 
Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

E 
College en Raad 

ede ondersteuning van college en raad -I 
College en Raad 

Raad en Griffie 

College, ondersteuning en besluitvormi 

Concernstelposten 

Ombudsman 



Bijlage 1 
Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

Algemene inkomsten en post onvoorzien •Algemene Inkomsten en post onvoorzien Algemene inkomsten en post onvoorzien 

Goede ondersteuning van college en raad 

Algemene dekkingsmiddelen 

Onroerende zaakbelasting 

Roerende zaakbelasting 

Hondenbelasting 

Logiesbelasting 
Saldo finnacieringsfunctie 

Gemeentefonds 

Post onvoorzien 

Rente reserves 
Dividenden 



Bijlage 1 
Programmadoel Wat willen we bereiken ? Wat gaan we daarvoor doen? 

Goede algemene ondersteuning van colleg 
raad en ambtenaren 

Algemene ondersteuning 



BIJLAGE! 
Bijlage 2 Programma Deelprogramma en effectindicatoren 

Werk en inkomen 

een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan en 
A/aar niemand onder het bestaansminimum hoeft te 

Inkomen en armoedebestrijding 

effectindicatoren: 

beleidsveld Prestatie-indicatoren 

Regionaal arbeidsmarktbeleid 

Totaal aantal gerealiseerde plaatsingen door 

brancheteams 

Het aantal plaatsingen of plekken 

gerealiseerd door SROI in de 

arbeidsmarktregio 

Aantal gerealiseerde garantiebanen in de 

arbeidsmarktregio 
Aantal mensen dat actief is op een P-baan 

Werk 
Aantal mensen met een Sw indicatie dat 

intern dan wel extern is gedetacheerd 

Aantal mensen met een Sw indicatie dat 

werkt op een begeleid werken piek 

Maatschappelijke participatie 

Aantal mensen dat werkt op een beschutte 

werkpiek 

Aantal mensen dat op een nieuwe beschut 

werkolek werkt 

Uitkeringen 

• 
Aantal bijstandsdosslers (WWB) klanten to t 

Aantal bijstandsdossiers (WWB) klanten vanaf 27 
IMT t M pensioengerechtigde leeftijd 

Het aantal aanvragen voor een BUIG 

uitkering dat binnen 8 weken is afgehandeld 

Foutpercentage BUIG 

Armoede.e„m,n,mabeleid Aantal gebruikers van minimaregelingen 

(LDT, BB, collectieve zorgverz. en de 

witffnprtrpeelinel 
Aantal minima dat gebruik maakt van 

overige activiteiten/ projecten uit het 

armoedebeleld 

Handhaving Aantal gecontroleerde dossiers 

Aantal op^elepde boetes 

Schuldhulpverlening Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening 

Aantal inschrijvingen schuldregeling 

Aantal klanten in budgetbeheer 

Aantal klanten beschermingsbewind 

Aantal aanvragen sociale kredieten 



deelprogramma's met effectindicstoren pr tstaticHndica to re n 

1 Samenwerken met onze kennisinstellingen 

2 Faciliteren van gezamenlijke 

i t ionatejkennis'/ innovatieprojecten 

5 Talent en bedrijfsleven koppelen 

6 Huisvesten van de kenniseconomie 

3 Binnenstadsontwikkeling (economrsche 

Deelname aan gezamenlijke (Internationale) 

kennisprojecten (streefcijfer 10} 

versterken geficht op iiennis 

en innovatie 

Dedname aan (ntematfonale evenementen voor 

promoton kennlisectoren (streefdjfer 5) 

lal promoten van onz« 

kennissectoren 

1 samenwerken met binnenstad on dememers aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor 

binnen stadondern e me rs 

2 Bavorderen t oe r iMM |Aantal wlnkelstraten geo i^n lseerd 

4 Winfceli buiten de Mnneni tad | 

5 Warenmarkten en standplaatien 

2.3 Ruimte voor bednfvigheid 
1 samenwerken met bedrijven verenigingen 

efhct indicatore n: 

aantal bedrijfsvestigingen waarvan aantal 

starters 

2 bedrijvicbeid breed st(mulcr«n 

Uitgifte bedfijventerreinen 

Eventueeir teegstand vloeroppervlakte 3 Aansluiting vraag en aanbod van werk 

bttvorderen 
Waardering ondememers-/vestigingsklimaat = 

affettiittUcator 

4 Handelsrelaties met het buitenland 

b«vard«mi 
Aantal bedrijven dat we hebben begeietd bij 

verhuizing of vestiging 

5 werken aan een goed aanbod aan 

werklocaties 

ijvigheid buiten de bmnenstKi 



Bijlage 2 programma deelprogramma en effectindicatoren beleidsvelden prestatie-indicatoren 

Gemiddelde score eindtoets groep 8 (stad Groningen toy Landelijk) 

1 Kansenbeleid en kwaliteitsbewaking Het aantal en percentage WE doelgroepklnderen dat gebruik maakt 
van het we aanbod voorschools als percentage van het totaal aantal 
doeleroeokinderen. 
Het aantal en percentage WE doelgroepkinderen dat gebruik maakt 
van het WE aanbod voorschool in doorgaande lijn met het 
proEramma vroegschools (basisonderwijs). 
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van een 
Basisontwikkelingsgericht programma (BOP) 
De resultaten van de kinderen in groep 2 (gebaseerd op de 
gemiddelde leerwinst, t.o.v. de landelijk gemiddelde) 
Aantal lokaties kinderopvang dat per jaar wordt geinspecteerd 
(percentage van het totaal) 

j 2 Nieuwe impuls vensterschool Percentage totale aantal basisscholen dat Vensterschool is 

Percentage van het totale aantal basisschoolleerlingen dat op een 
Vensterschool zit 

3 Volwasseneneducatle 
aantal burgers dat wordt ondersteund in basiseducatie voor lezen, 
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden 
aantal burgers dat met goed gevolg cursus afrondt. 

1 4 Onderwijshuisvesting Aantal basisschoolgebouwen dat voldoet aan norm frisse school 

]5 Natuur- en duurzaamheidseducatie Aantal scholen dat gebruik maakt van diensten NOE 
Aantal leerervaringen 

1VSV en leerplicht Aantal voortijdig schoolverlaters (volgens de landelijk gehanteerd 
definitie) 
aantal leerplichtige thuiszitters (als percentage van het totaal aantal 
leerlingen) 

aerlingenvervoer Aantal leerplichtige leerlingen dat thuis zit (zie ook vsv en leerplicht) 
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Bijlage 2 programma deelprogramma's en effectindicatoren 

Sport en bewegi 

Zoveel mogelijk mensen aan 

krijgen en te houden 

en,T3!entvc-- •-.^•rden-. 

om hun taJenten verder te 

beleidsvelden prestatie-indicatoren 

1 Accpmmodaties klanttevredenheid verenigingen over de 

verschillende accommodaties 

klanttevredenheid individuele gebruikers over de 

verschillende accommodaties 

1 2 Verenigingen en subsidies aantal open verenigingen 

aantal en omvang subsidies 

verenigingsst imuler^ 

3 Openbare ruimten aantal uitgevoerde projecten "sportieve 

openbare ruimte" 

aantal openbaar gemaakte sportparken 

het percentage inwoners van 18 jaar en ouder 

dat tevreden is over de speel mogelijkheden in de 

iHiiflt 

1 Sttrnulering sportdeelname het peixentage jeugd dat elke dag minstens 

uur in b e w ^ i r ^ krijgt (Nederlandse Norm wx i r 

&ezt»nd Bewegen) in het ba^soiKlchiM^ 

het p e r c e n t ! ^ jeugd dat elke dag minstetu ^^n 

uur in beweging krijgt (Nederiandse Norfn voor 

Gezond Bewegen) in het voortgezet onderwijs 

het percentage jeugd dat lid is van een 

sporWereniging verhogen van 58% in 2 0 ( ^ naar 

60% in 2014 

Aantal schoolsportverentgingen 
Aantal wijken dat meedoet aan Bewegen voor 

kinderen: slim, ftt en gezond 

Resultaat Bsllm activiteiten 

Bezoekersaantallen en aantal verhuurde uren 

gemeentelijke sportaccommodaties 

2 Topsport en talentontwikkel ing aantal talenten met een talentstatus 

aantal RTC's dat de gemeente ondersteunt 

aantal topsport-talentevenementen dat we 

ondersteund hebben 



Bijlage 2 Programma Deelprogramma en effectindicatoren beleidsveld prestatie-indicatoren 

Podiumkunsten 

Culturele infrastructuu 

Effectindicatoren: 

sitle Gemeente Groningen in Atlas voor 

emeenten 
ntal bezoekers OPSB 

3 5 van letterensteden 

Stadjers worden aangemoedigd deel te neme 

aan kunst en cultuur om zich te verrtjken 

ontwikkelen en vermaken 

Deelname aan cultuur 

Effectindicatoren: 

ircentage scholen dat niveau 1 of 2 heeft c 

t gebied van cultuuredeucatie 

Evenementen Aantal evenementen (1000 plus) 
Aantal meldingen (geluids-j overlast 

Aantal afgegeven vergunningen in het kader 
van evenementen 

Letteren en media 

Aantal bezoekers Groninger Forum 

1 Totaal aantal uitleningen Bibliotheek, aantal 

Beeldende kunst Bezoekers Groninger Museum 
Projecten Kunst op straat 

Kunstraad Afhandeling van de subsidie aanvragen 
binnen de daarvoor gestelde termirn (100%) 
Benutting van de beschikbare budgetten voor 
cultuurprojecten (100%) 
Aantal projecten crowdfunding (en totale 
opbrengst crowdfunding) 

Erfgoed en materieel Aantal bezoekers Noordelijk 
Scheepvaartmuseum 

Amateurkunst 

Aantal gehonoreerde projecten Plusregeling 
amateurkunst (en uitputting budget) 

Cultuureducatle 

Aantal bereikte leerlingen in het 
basisonderwijs 

aantal deelnemende scholen 
Aantal scholen en scholieren VO met de 
Cultuurkaart 



Bijlage 2 Programma Deelprogramma en effectindicatoren prestatie-indicatoren 

Goed bereikbare stad met aangename v 

Effectindicatoren: 

itiil duto's op het bmneneofdon (werkdagj 

de«l van de auto in de modal spl<t binnen 
emeente Gron'ngen 

ll airtokilometers tijdens de !pft« 
:kend of dit nu v/ardt gemeten) 

Effectindicatoren: 

iiddelde beietting PtR terreinen op 

-kdagen; 

• al parl>eerders in gemeentelijke 

.eergarages 

ilddeld rapportdjfer gemeentelijke 

1 Fietsnetwerk Aantal aangetegde ontbrekende schakels 

f effectindicatoren: 
Aantal ontwikkelde "Slimme Routes" 

rapportdjfer kwaliteit (onderhoud ) fietsnetweric 

[aantal tietser^ op het birinencoidun \ 2 Fietsparkeren opmaat rapportcijfer Stadjes over fietsparkeren 

laandeel ffets m modal split bmnen de 
[gemeente Groningen 

Aantal gerealiseerde fietsklemmen in de wijken 

Irapportcijter oueratl tiet&beleid Groningen Aantal gebruikers van fietsenstallingen en 
bezettingsgraad van fietsenstallingen in de 
binnenstad 

Het gebruik van de stallingen op de P+R-
terreinen 

\ | ; ; 3 Gedrag en Communicatie aantal promotie campa^es om 
verkeersdeelnemers te wijzen op hun gedrag 

aantal (inter)nationale bezoekers per jaar voor 
ons fietsbeieid 

1 Spoor Kwaliteit planontwikkeling Knooppunt 
stat ion^bied (meetbaar?) 

Aandeel OV (bus I'n treln) in verhouding tot 
aandeel auto in modal spilt binnen de 
gemeente Groningen 

inpassing ESGL en tunnel Paterswoldsew^ 
(meetbaar?) 

Klanttevredenheid regionale tr^mdien^ten 

Groningen 

2 Bus gemiddelde bussneiheid op twlangrijkste 
conridors in de gemeente 

Waardering busvervoer door OV-reizigers 80% van het HOV-^aatregelenpakket is in 2015 

uitgevoerd 

Aantal P+R busreingers (in miljoenen 

reizigers) 

aantal geplaatste ORIS panelen (225?), maar In 
2016 al klaar 
aantal toegankelijk gemaakte bushaltes (420) 

1 Regionale ontsluitlng en ringwegen gemiddelde reistijd tijdens de spits via de 
westeH^e en oostelijke ringweg (ge^ivOTs GB, 
RWS?) 

hoeveelheid files op de Ring 

tijdige realisatie verkeersprojecten O f^ , 

Noordzeebrug en ZRG 

2 Stedelijke hoofdstructuur onbekend, wordt nog nader uitgewerkt 

3 In de wijken aantal verkeersmeldingen vanuit de wijken 

aantal aangepakte meldingen 

1 Parkeervooreieningen toevoeging aantal parkeer plaatsen in garages 

toevoeging aantal parkeerplaatsen op P-t-R 
terreinen 

ervaring parkeerovedast in de wijken 

2 Parkeerbedrijf Meerjarenprognose en resultaat Parkeerbedrijf 

3 Parkeerfiandhaving Aantal uitgeschreven boetes Fiscaal, gerelateerd 
aan betalingsbereidheid en bezettingsgraad 

Aantal uren Inzet parkeerhandhaving 

{Aantal uren inzet handhaving venstertijden) 

1 ^ 1 Verkeersveiligheid aantal aangepakte verkeersknelpunten 

deelname aantal scholen aan regionale 
verkeersedu catieprogramma 

itoffers in het verkeer 



Bijlage 2 Programm DMlprogramnw's an •ffacUndteatoren b«leMsvaldan PrKtstl*-{ndicator«n 

f I f t v ndic*tor«n 

• 
arifjks onderioekjongerenhDisvestmg! 

ihuisvesting (Bron: corporaties 

1 Bouw«n in de uit lvg Het aantal kavels, naar locatie, binnen vastgestelde bestemmingsplannen In de 

uitleggebteden die geschikt zijn voor grondgebonde woningen 

Aantal jaaHljks verstrekte prqjectRnancierlngen voor jongeren huisvesting 

Aantal beteggers dat jaarlijks een project In jongerenhuisvesting heeft gefinancierd naar 

aanlddfng van a^leve tienaderlngmet het Bidbook 

Aantal jongerenhulsvestingprpjecten van de priorlteitenlijst die Jaarlijks zijn gerealiseerd. 

Totaal en met medeflnandering van het investerlngsfonds 

2 KamarvM-huurbeleid Aantaf verstrekte onttrekkingsvergunnfn^n 

Aantal straten waar 15% of meer van het aantal wcmlng»i is onttrokken ten behoeve van de 
kamerverhuur 

3Wl l s Percentage dat aangeeft dat de omgang tussen student en Stadjers goed is. (Bron: 

twecjaarfijkse enquete voor de basismonitffl-J 

[Aantal woningen van corporaties en van zorginstdlingen voor senioren 

2 Bijiondere woonvorman Aantal woningen van corporaties en zorglnstelllngen voor het huisvesten van mwisen di« 

aangewezen zijn op bijzondere woonvormen 

: Effeetttidicatoren: 

Het aantai woningen binnan gefneerste Grohingeri met een 3 Mantal iorg en meer gMieratwwonfngan Aantaf kavels bestemd voor wonen dat de mogelijkheid biedt voor mantelzorgwoningen en 

meer generatiewoningen (Bron: VastgoedJ 

Het aantal mensen met een beperking, dat tevreden is over de 

voorzieningen In eigen wljk (bron: tweejaarljjkse basis monitor) 

Aantal huufwor»ngen (vrij en sociale huur) dat aangewezen (s als mantelzorgwoningen en 

meer generaHewonfngen (Bron: corporaties) 

lo< î •Tr.«'£:eiab«i vai 

n d^tirfltieve en voodoplge energielabeH 

S Bataalbaarhflid en beschtkbaarhald 

• ... •.-

1 Energienautraal laarlijks nemen 1.000 wonirtgen energfebesparende of duuname energle maatregelen via 

het loket Groningen Woont Slim 

Het gemiddelde enei^ielabel van corporatiewonlngcn 

2 Woonschepen en -wagans volgt 

:aalbaarh*id Aantal toegewazen sociale huurw(»iingen aan da doelgroep per ccH7>orat(e (Bron: 

•[«»atles) 

2 Betchikbiarhald Aantal uitgeponde (vetlcochte) grondgebonden sociale huurwoningen (Bron: corporaties) 

Gemiddelde wadlt t i jd voor grondgebonden woningen op Woningnet [Bron: Corporaties) 

Aantal adviezen over vergunnlngaanvragen en voorbehandettngen bij rtjks- en gemeentelijke 

monumeBttiiiU .. . . 'f^.'-i.. . _"• .• . J?' . ' •^ ' . . r : . • ' . .. - . --

Aantal begeleldingen bij bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van vergunnlngverlenfrv 

Aantal toevoeglngen en aanpassing^) op de digitale Cultuurhistorische Waarden Kaart 

E2B 

B B I 2 Archeologle Jaarlijks aantal archeologlsch onderzoeken 

laarlijks aantal nieuwe archeologische vondsten 



Bijlage 2 programma deelprogramma's en effectindicatoren 

fomgevin: 

am schoon, heel mooi en groen 

beleidsvelden prestatie-indicatoren 

1 Schone en hele Ieefomgeving BORG score (90%) 

realisatie van programma groot onderhoud en 

vervangingen (90%) 

5 Bodem 

6 Begraven 

7. bewonersparticipatie 

^ 2 Riolering en water m l vervangen of relinen riool 

m2 verhard oppervlak waar regenwater 

gescheiden wordt van afvalwater 

3 Ecologie BORG score ecologie (bewonersoordeel) 

m2 ecologisch onderhouden areaat 

in ontwikkeling: jaariijkse indicator ecologische 

kwaliteit (mogelijk miv begr. 2017 beschikbaar 

" T " 4 Dierenwelzijn percentage van de gevonden zwerfdieren dat 

wordt opgevangen 

is nog in ontwikkeling, volgt in begr 2017 op t 
van nog vast te stellen meeriarenplan 

Onderhoudskwaliteit van begraaf plaatsen 

conform de vastgestelde beeldkwaliteit 

aantal participatie projecten dat doorde 

gemeente wordt gefaciliteerd 

Afvallnzameling en - verwerking 

effectindicatoren: 

r 
1 Afval inzamelen en verwerken % herbruikbaar in restafval (is dus niet bij bron 

gescheiden en streven is zo laag mogelijk %) 

[percentage hergebruik 

1 
Tevredenheid bewoners over mogelijkheid 

gescheiden aan te leveren 



Bijlage 2 programma 

E 
Veiligheid 

deelprogramma en effect-indicatoren 

4 Overlast 
Aantal persoongebonden/pandgebonden aanpakken 

5 Veilig ondernemen Aantal thema-bijeenkomsten veiligheid 

6 Radicalisering/Jihadisme IvoigL 

7 Alcohol en drugsgebruik {Aantal uren inzet controles 18- VTH 

8 Problematische jeugd(groepen) t^Aantal casusoverleg probelmatische jeugd 

9 Ondermijnende of georganiseerde criminaliteit |Aantal uitgevoerde onderzoeken 

10 Mensenhandel 
Aantal in casusoverleg behandelde signalen 

mpn^onhandel 

beleidsvelden prestatie-indicatoren 

1 Woninginbraktm aantal woninginbraken 

aantal uren stadstoezicht op preventie woninginbraken 

I 2 Geweld ( u f ^ a n ^ e w w l d , Huiselijk geweld, Veilige Publieke Taak) aantal huisverboden. 

aantal opgelegde verblijfsontzeggingen centrum 

aantal uren inzet VTH 

aantal aangiften in relatie tot VPT 

3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte aantal uren inzet openbare ruimte 

aantal uren inzet grote evenementen 

11 (vergunde) Prostitutie Aantal uren inzet controles VTH en politle 

Aantal bestuursrechtelijke maatregelen ten aanzien van 
fuproiinHpl nrn-!ritutip 

12 Georganiseerde hennepteelt/drugshandel Aantal bestuursrechtelijke maatregelen ten aanzien van 

hennep/drugs 

13 Motorclubs/OMG'S jVolgt 

14 Veiligheidsregio IVolgt 

15 Externe veiligheid Ivolgt 

16 Aardbevingen en gaswinning IVolgt 



Bijlage 2 Programma Deelpro^amma en effectindicatoren 

Stadhuis en Stadjer 

een gemeente voor burgers en bedi 

integrale tienadering van klantcontact 

Tevreden klanten voor: 

online dienstverlening, streefwaarde "7 
telefonische dienstveriening, streefwaarde "7,5" 

baliedienstverlening Kreupel, streefwaarde 
baliedierjstverlening Harm Suiter, streefwaarde "7,5 
Kwaliteit Basis Registratie Personen.streefwaarde is " goed 

Oordeel waarderingskamer woz, streefwaarde "goed' 

Beleidsveld Prestatie-indicatoren 

1 Regie dienstveriening 

click - call - face / regie op klantcontactprocessen /1 

gemeente -1 organisatie 

2 Klantcontactcentrum (KCC) Volledig telefonisch antwoord, streefwaarde 80^ 

re/e/on/e/maf//webcare totaal beantwoorde gesprekken, streefwaarde 95% 

opgenomen gesprekken binnen 30 sec, streefwaarde 80% 

zelfstandige afhandeling vragen door KCC, straafwaarde 80% 

beantwoorden vragen via twitter/face book binnen 24 uur 

3 Burgerzaken 

afgifte identiteitdsocumenten/uitvoering wetBHP/ 

organiseren verkiezingen 

4 Belastingen 100% afdoening bezwaarschriften binnen termijr 

innen belastingen / uitvoering wet WOZ / afhandelen 

bezwaarschriften /kwijtscheldingsregeling minima 

1 Een herkenbare gemeente 

Communicatie met burger: 

communicatiestrategie 

effectindicatoren: 

Burgers kunnen makkelijk aan gemeentelijke informatie komen streefwaarde 75% { 

Waardering website, streefwaarde 7,3 (**} 

Waardering gebruik sociale media gemeente - 0 meting ( ' * * ) 

huisstiji/profilering gemeente via campagnes / 

zichtbaarheid gemeente in netwerken en 

samenwerkingsprojecten 

2 Faciliteren van (digitale) informatieverstrekking 
realiseren webrrchtlijnen 

toegankelijkheld web / bereik social media / 

wijkgerichte informatieverstrekking 

(*} eerdergemeten in laatste Omnibusonderzoek 2012 

(*'} Cijfer 2014 uit landelijke benchmarck klanttevredenheidsonderzoek 

(***) Hebben w« nog niet eerder gemeten dus wordt een O-meting 

3 Faciliteren van een open, luisterende houding 

sociale media monitoring /signaalfunctie /factor C 



Bijlage 2 Programma Deelprogramma en effectindicatoren 

College en Raad 1. College en Raad 

Goed bestuur geen 

Beleidsveld Prestatie-indicatoren 

l.Raad en Griffie 

Hier worden de kosten die samenhangen met 
raad en griffie verantwoord 

2. College 
Hier worden de kosten die samenhangen met 

B&W verantwoord 

3. Ombudsman Aantal onderzoeken 
Streefwaarde is 140 

Hier worden de kosten die samenhangen met 
de ombudsmanverantwoord 

4. Concernstelposten 

Hier worden de budggetten -die nog niet naar 
de andere directies verdeeld zijn 
verantwoord. 



Programma Deelprogramma en effectindicatoren Beleidsveld 

1 Algemene inkomsten en post onvoorzien Algemene inkomsten en post onvoorzien Algemene inkomsten en post onvoorzien 

De algemene inkomsten worden als 
algemeen dekkingsmiddel ingezet ter dekking 
van de activiteiten in de overige programma's 

Onroerende zaakbelasting 

Roerende zaakbelasting 
Hondenbelasting 

logiesbelasting 
Saldo finnacieringsfunctie 

Gemeentefonds 
Post onvoorzien 

Rente reserves 
Dividenden 



Bijlage 2 Programma Deelprogramma en effectindicatoren Beleidsveld prestatie-indicatoren 

Algemene ondersteuning 
Goede algemene ondersteuning van college, 
raad en ambtenaren 

emene ondersteuning Algemene ondersteuning 
Volgt. Deze nemen we op in de 
paragraaf bedrijfsvoering 

effectindicatoren: 
Volgt. Deze nemen we op in de paragraaf] 
bedrijfsvoering 


