
        
 

 
Rekenkamerbrief 

 
 
Aan de raad van de gemeente Haren 
 

Haren, 8 juni 2015 
 
 

Geachte leden van de raad, 

Wij hebben net als u kennis genomen van de gemeentelijke Jaarrekening 2014 en het Jaarverslag 2014. 
Ter ondersteuning van uw oordeel over de inhoud van deze documenten en/of van het streven naar 
doorontwikkeling van de verantwoording willen wij graag een aantal waarnemingen en bemerkingen 
onder uw aandacht brengen. 

Vanzelfsprekend doen wij als rekenkamercommissie het werk van de accountant niet over. Wij 
concentreren ons op het rapporteren over de realisatie van de in de Begroting 2014 geuite 
voornemens en de met de ingezette middelen bereikte doelen en effecten. 

In het algemeen rapporteert het college helder over de speerpunten van beleid en beheer in het 
boekjaar 2014. Wat opvalt is dat voornamelijk beschrijvend wordt weergegeven welke ontwikkelingen 
zich hebben voorgedaan en wat voor activiteiten zijn uitgevoerd, c.q. gerealiseerd.  

Het gebruik en vermelden van kengetallen en/of prestatieindicatoren beperkt zich tot de afdoening 
van klachten en bezwaarschriften (over het jaar voorafgaand aan het verslagjaar) en enkele gemeten 
bedrijfsvoeringsfactoren (zoals ziekteverzuim, aantal binnen betalingstermijn afgedane facturen, etc.). 
Wat daarbij in veel gevallen ontbreekt is een vergelijk met voorgaande jaren en met vergelijkbare 
gemeenten of landelijke gemiddelden. Cijfers krijgen door een dergelijk vergelijk een bredere 
betekenis en trends worden inzichtelijk, hetgeen fundering biedt voor het streven naar verbetering (of 
inzicht in het ontbreken van noodzaak daartoe), te stellen prioriteiten of (te vragen) bijzondere 
aandacht.   

 Het verdient aanbeveling om in rapportages meer vergelijkingen op te nemen met vorige 
jaren, zodat trends of veranderingen makkelijker herkend kunnen worden, dan wel 
kengetallen zodat cijfers meer context krijgen. 

Op veel onderdelen is uit het jaarverslag niet op te maken welke prestaties geleverd en/of effecten 
bereikt worden voor de inspanningen die gedaan zijn en het geld dat is uitgegeven.  

 Het verdient aanbeveling als raad op meer beleidsonderdelen het college te vragen om over 
geleverde prestaties en (maatschappelijke) effecten te rapporteren en hoe dit gemeten wordt.  

Wij noemen een aantal voorbeelden en richten ons daarbij op de voornemens en te bereiken doelen 
uit de begroting en het rapporteren over de uitvoering in het jaarverslag: 

- prestaties met betrekking tot scheiding van aangeboden afval; 
- wat is het effect van de inspanningen gericht op ‘minder kinderen groeien op in armoede’?  
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- wat wordt bereikt met de inspanningen gericht op ‘minder overlast van jeugd’?;  
- effecten van inspanningen en uitgaven gericht op duurzaamheid; 
- effecten (meerjarig gemeten) van investeringen in verkeersveiligheid; 
- geleverde prestaties op het gebied van handhaving (aantallen controles, aantallen 

aanschrijvingen/verbeteringen, aantal opgelegde dwangsommen); 
- meten van de kwaliteit van de dienstverlening, bijvoorbeeld via een tevredenheidsmeting van 

burgers die het klantcontact-centrum bezoeken (NB: er is wel een onderzoek voor 2015 
aangekondigd, maar het ontbreekt aan een ‘0-meting’ voorafgaand aan de doorgevoerde 
verbeteringen); 

- uitstroom uit WWB (is een andere indicator dan aantal bijstandsgerechtigden per 31 
december); 

- aantal WSW-plaatsingen en mensen in werktrajecten; 
- sportdeelname en/of gebruik (bezettingsgraden) sportaccommodaties; 
- deelname van burgers aan cultuuractiviteiten; 
- tevredenheidsmeting huurders/gebruikers vastgoed; 
- gegevens over schades en vernielingen (inclusief gerealiseerd verhaal); 
- inzicht in kosten van juridische procedures (uitgesplitst naar procedure);  
- effecten van controles op woonlocatie in het kader van de kwaliteitsverbetering BRP; 
- aantallen controles in het kader van de Drank- en horecawet; 
- effecten van inspanningen alcoholmatigingsbeleid jongeren; 
- realisatie (voornaamste) prestatieafspraken met externe organisaties; 

Op basis van dergelijke gegevens kunt u als raad beter oordelen over de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de inzet van middelen. Het biedt ook mogelijkheden om gerichter kaders en 
(sub)doelen te stellen en (meer) te sturen.  

Niet alles wat aan informatie wenselijk is kan eenvoudig worden gegenereerd. Het is daarom raadzaam 
stap voor stap te komen tot meer gerichte verantwoordingsinformatie in de vorm van 
prestatiegegevens.  

 Wij raden aan als raad een keuze te maken welke prestatiegegevens u wenst, maar daarbij 
selectief en realistisch te zijn v.w.b. de haalbaarheid en verhouding tussen inspanningen om 
gegevens te verzamelen en de informatie die het oplevert. 

Waar mogelijk kan gebruik gemaakt worden van bestaande bronnen of kan de informatievoorziening 
zo ingericht worden dat op relatief eenvoudige wijze relevante verantwoordingsinformatie 
beschikbaar komt.  

 Wij adviseren gebruik te maken van de mogelijkheden die het initiatief 
‘waarstaatjegemeente.nl’ biedt om inwoners van de gemeente te bevragen over hun oordeel 
over de gemeente in de verschillende rollen. De website ‘waarstaatjegemeente.nl’ biedt vrij 
toegankelijke relevante (maar soms wat gedateerde) informatie over kengetallen op diverse 
beleidsterreinen. De kengetallen kunnen ondersteunend zijn aan de eigen meer actuele cijfers.  

In een aantal gevallen wordt het ontbreken van (actuele) gegevens verklaard door het nog niet kunnen 
beschikken over rapportages van externe partijen. Hetzelfde geldt voor de rapportage van 
bijvoorbeeld de bezwaarschriftencommissie.  

 Wij bevelen aan het college te verzoeken met deze organisaties af te spreken op welk moment 
zij (bijvoorbeeld voor 1 april van het volgende jaar) rapporteren, eventueel alleen met 
betrekking tot specifieke gegevens waarvan het wenselijk is deze in het gemeentelijke 
jaarverslag op te nemen. 
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 Tevens valt te overwegen in het jaarverslag op te laten nemen welke 
verantwoordingsinformatie op andere wijze (bijvoorbeeld via andere jaarrapportages, zoals 
die van de brandweer, externe organisaties, gemeenschappelijke regelingen, etc.) wordt 
verstrekt.  

Voorts constateren wij dat in het Jaarverslag 2014 niet ingegaan wordt op een aantal voornemens en 
doelstellingen uit de begroting 2014. Het betreft o.a.: 

- op te stellen kwaliteitshandvesten en servicenormen; 
- realisatie van een tweede Transferium; 
- te houden buurtschouwen; 
- inzicht in bestuurlijke sancties; 
- gemeentelijke sturing van reclame-uitingen;  
- plan van aanpak energieverbruik scholen; 
- te realiseren kostendekkendheid markt; 
- nieuw wegenbeheersplan en nieuw gemeentelijke rioleringsplan.  

 
 Wij adviseren u het college te verzoeken ten behoeve van een goed overzicht voortaan alle 

doelstellingen, c.q. voorgenomen activiteiten (ook als deze niet of ten dele zijn uitgevoerd) uit 
de begroting per programma volledig te herhalen in het jaarverslag, zodat deze bij de 
rapportage in beeld zijn. 

Tot slot staan wij kort stil bij een aantal constateringen aan de hand van het jaarverslag die vragen 
oproepen.  

- De niet verklaarde grafiek op pagina 32, die over 2014 een drastische afname van opgeruimd 
afval in de openbare ruimte laat zien. Was er sprake van minder afval in de openbare ruimte 
of van minder geleverde inspanningen, dan wel van een combinatie van beide? En waar werd 
dat door veroorzaakt?  

- De parkeeropbrengsten en de kostendekkendheid van de parkeervoorzieningen. Bijzonder is 
dat het resultaat positief is en de kostendekkendheid toeneemt, ondanks minder controle en 
fors minder naheffingen. Niet duidelijk wordt in welke mate de inkomsten toegenomen zijn of 
dat er sprake is van minder kosten. Wel wordt aangegeven (pagina 37) dat er meer gebruik 
gemaakt wordt van de parkeervoorzieningen, hetgeen verrassend is gelet op de effecten van 
de economische crisis en de landelijke terugloop in het winkelbezoek. 

- Kostendekkendheid omgevingsvergunningen: meer ureninzet op het verstrekken van 
omgevingsvergunningen, waarvan een deel wordt verklaard. Het aantal verstrekte 
vergunningen is echter niet toegenomen. Er wordt geen verklaring gegeven voor de hogere 
ureninzet.   

- Een niet verklaard verschil tussen ontvangen middelen voor koopkrachttegemoetkoming 
minima (€ 50.000,-) en uitgaven (€ 30.000,-).  

- Het ontbreken van verantwoording over uitgaven onderhoud kapitaalgoederen. 
- Wel opnemen in het jaarverslag van het aantreden van een nieuwe raad en nieuwe 

raadsleden, maar niet vermelden van een nieuw samengesteld college en effecten van het 
nieuwe collegeprogramma op de realisatie.               

Wij hopen met onze waarnemingen en adviezen bij te kunnen dragen aan uw oordeel over het 
jaarverslag en de jaarrekening in het algemeen en over de rapportage met betrekking tot prestaties, 
effecten en gerealiseerde voornemens en doelen in het bijzonder. 

 

Hoogachtend, 

Rekenkamercommissie Haren 


