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Inhoud

©One minute walk 2

• Introductie.
• Uitgangspunten voor begroting en jaarverslag en vragen voor in het achterhoofd.
• Uitleg gebruik van de 6 ‘Duisenberg’ vragen aan de hand van voorbeelden uit 

deelprogramma 1.2 Mobiliteit.
• Praktijkvoorbeeld  “Het verdachtenratio”.
• Discussie. 

Vragen kunnen tussendoor gesteld worden via de chat
Na ongeveer 1 uur een korte pauze



Strategieën om informatie te vinden en te gebruiken
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4266 Overworked Businessman Calling A Truce Under A Pile Of, http://www.clipartkid.com/too-much-work-cliparts/

Business Woman Standing on Mountain of Paperwork, Candym, http://www.gettyimages.ie/license/150378670

http://www.clipartkid.com/too-much-work-cliparts/
http://www.gettyimages.ie/license/150378670


Twee uitgangspunten voor begroting en jaarverslag

A

B

Begroting en jaarverslag zijn zelfstandig leesbare documenten.

• Beleid is op hoofdlijnen te volgen (het moet ‘verwerkbaar’ zijn voor de ontvanger).

• Significante afwijkingen (in € of effect op beleid) worden benoemd en verklaard. 

• Detailinformatie is terug te vinden in bijlages en/of via links naar relevante 

documenten.

• Jargon en definities worden verklaard.

• Een conclusie geeft het besluit, oordeel of bevinding over het gevoerde beleid weer. 

Het jaarverslag is de spiegel van de begroting.

• Informatie in begroting en jaarverslag staan met elkaar in verband.

• Wanneer er wijzigingen zijn die ervoor zorgen dat dit niet zo is, wordt dit toegelicht.
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De vragen in het achterhoofd

1

2

3

Begrijp ik wat ik lees ?   Nee >

Kan ik ergens aanvullende (verduidelijkende) informatie vinden? Nee 

=

Hier is iets aan de hand.

Wat kan ik hiermee (als politicus) ? 

En moet ik er ook iets mee?

Hoe kan ik mijn informatie het beste overbrengen?
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De 6 ‘Duisenberg’ vragen
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1

2

3

5

6

4

Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?

Welke doelen zijn gepland/behaald?

Welke prestaties/ activiteiten zijn gepland/geleverd?

Wat gaat het kosten/heeft het gekost?

Wat is het oordeel over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

Welke conclusies en aanbevelingen heb ik?



De 6 ‘Duisenberg’ vragen
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1 Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?

• Waarom willen we dit specifieke punt behandelen (wat is de focus van het onderzoek)?

• Urgentie vanuit burgers, media

• Belangrijke besluiten (nationaal/lokaal)

• Hoe staat dit beleid van de gemeente er eigenlijk voor? 

• Hoe doen we het in vergelijk met andere gemeentes/ regio etc.? 

• Waar komen we vandaan? 

• Waar gaan we naar toe?

Bronnen:

• Raadsvoorstel/Aanbiedingsbrief/Infographic

• Algemene deel Begroting

• Inleidende tekst programma (relevante ontwikkelingen)
• https://basismonitor-groningen.nl
• www.waarstaatjegemeente.nl

• Media

Check ook

• Leeswijzer (bijv. minimum bedrag om afwijkingen toe 

te lichten) Ontbreekt.

Er zijn wel uitgangspunten voor de begroting

(p.350) maar dit gaat over prijsontwikkeling en rente 

• Bijlage

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Voorbeeld Deelprogramma 1.2 Mobiliteit
1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?

Begroting 2022 Inleiding p.12-13

Begroting 2022 Inleiding p.8

Begroting in één oogopslag (deelprogramma)

Programma p.19

1

2

3

4

5 5

6

7

8

9

9 
ambities

Verwerken 
gevolgen 

Corona en 
vergelijk-
baarheid

met vorige 
begroting

Infographic begroting 2022
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Voorbeeld Deelprogramma 1.2 Mobiliteit
1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?

Bron: waarstaatjegemeente.nl



De 6 ‘Duisenberg’ vragen
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2 Welke doelen zijn gepland/behaald?

• Zijn er doelen geformuleerd? 

• Zijn dit wel de ‘juiste’ doelen?

• Zijn de doelen meetbaar?

• Zijn er indicatoren? 

• Duidelijke rol en verantwoordelijkheden?

Bronnen:

• Doelenboom/tabel 

• Indicatoren tabel 

• Programma paragrafen

• Bijlages aanbieding begroting

• Toezicht informatie 

Check ook

• Begroting vorige jaren (1 tot 2 jaar terug)

• Jaarverslag vorig jaar

• Brieven en rapporten met relevant beleid

NB. Er is vaak geen heldere scheiding tussen doelen en prestaties



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
2. Welke doelen zijn gepland/behaald? (Inleidende tekst Programma)
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Begroting 2022 Begroting 2021

Missie

Visie

Missie

Visie

Nieuw

Vervallen

Vervallen

Vervallen

Nieuw

A

B

C



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
2. Welke doelen zijn gepland/behaald? (Inleidende tekst Programma)

©One minute walk 12Begroting 2022 p. 30
Begroting 2022 p. 32-35

A

B

C

Beleidsvelden

A

B

C

Vervoerswijze
Toename van ruimte-efficiënte, schone en gezonde 
vervoerswijzen door groei van het aandeel voetganger, 
fiets en openbaar vervoer en afname van het aandeel auto 
zowel binnen gemeente Groningen als van en naar 
Groningen met als doel: herwinnen openbare ruimte, 
verminderen CO2 uitstoot en een gezondere 
leefomgeving.

Bereikbaar houden van de economische kerngebieden van 
Groningen  met onder meer de (vracht)auto

In de wijken en dorpen krijgt de auto een minder 
dominante positie

Begroting 2022 p. 31

Resultaten en activiteiten

A

B

C

B

B

Effect op de directe omgeving
Herwinnen van de openbare ruimte en zorgen voor minder 
overlast door gestalde fietsen op straat.

Herwinnen van de openbare ruimte door terugbrengen 
dominantie van geparkeerde auto’s in het straatbeeld.

Minder verkeersslachtoffers

B

B

B

Slim en Duurzaam
Voorrang geven aan innovatie en schone vormen van 
personen- en goederenvervoer

Sturen op verkeer (in plaats van faciliteren en geleiden)

Het op orde hebben van de datastromen

C

C

C

De verbeterslag is zichtbaar, maar door de 
hoeveelheid aan verschillende teksten is het nog 
lastig een overzicht te krijgen, een doelenboom 
kan hiervoor een hulpmiddel zijn.



Voorbeeld Programma 8. Wonen (Jaarverslag 2020)
2. Welke doelen zijn gepland/behaald? (Voorbeeld van een Doelenboom)
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Doelenboom Programma 8 Wonen

Deelprogramma Doel Prestatie IndicatorPrestatieEffectindicator

Aantal gezinshuishoudens 
dat in de gemeente 
Groningen blijft of komt 
wonen neemt toe.

8.1 Gezinnen 1. Aantal gezinnen dat is verhuist 
naar de regio Groningen-Assen

2. Aantal gezinnen (met 1 of 
meerdere kinderen) binnen de 
gemeente Groningen

3. Aantal gezinnen dat verhuist 
van Groningen-Assen naar de 
gemeente Groningen

4. Aantal toegevoegde 
grondgebonden woningen in 
de uitleg (exclusief 
jongerenhuisvesting)

5. Aantal toegevoegde 
grondgebonden woningen in 
de bestaande stad (exclusief 
jongeren huisvesting)

6. Het cijfer dat 
gezinshuishoudens(met 1 of 
meer kinderen)  geven aan hun 
woning.

7. %gezinshuishoudens dat woont 
in een zeer prettige woning.

Beleidsveld bouwen in de uitleg
Samen met marktpartijen diverse 
woningbouwprojecten ontwikkelen in de 
uitleggebieden

Beleidsveld bouwen in de uitleg
1. Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor 

grondgebonden woningen in 
uitleggebieden (exclusief jongeren 
huisvesting).

2. Aantal woningen in de pijplijn voor de 
uitleg (vergunning verleend), maar nog 
niet gereed gemeld).

3. Aantal gerealiseerde grondgebonden 
woningen in uitleggebieden

Beleidsveld bouwen in de bestaande 
stad

Nieuwe woonconcepten ontwikkelen 
waarbij we (nieuwe) doelgroepen een 
kans geven om in en rond de binnenstad 
te wonen

Beleidsveld bouwen in de bestaande stad
1. Jaarlijks gemiddelde plancapaciteit voor 

grondgebonden woningen in bebouwde 
kom* (exclusief jongerenhuisvesting)

2. Aantal woningen in de pijplijn voor de 
bebouwde kom (vergunning verleend), 
maar nog niet gereed gemeld).

3. Aantal gerealiseerde grondgebonden 
woningen in bebouwde kom (exclusief 
jongerenhuisvesting

* Bebouwde kom betreft transformatie, 
inbreiding en herstructurering



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
2. Welke doelen zijn gepland/behaald? (Meetbaarheid)
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Begroting 2020

Begroting 2022 p. 30

• Zijn doelen meetbaar? > Er zijn effect indicatoren opgenomen, die betrekking hebben op het lokale beleid
• Zijn er basiswaardes, tussendoelen en een einddoel dat haalbaar is? > Niet genoeg informatie beschikbaar om dit te beoordelen, er worden in begroting voor de 

afgelopen jaren behaalde waardes gegeven, niet wat er beoogd was, daardoor is het niet in 
te schatten of ambities behaald (kunnen) worden.

Wat verder opvalt:
• Doordat er geen meerjarig inzicht gegeven wordt en er geen basis waarde waartegen het beleid afgezet kan worden gegeven wordt, is het moeilijk overzicht te 

houden op de voortgang.  
• Ook is de betekenis van meer of minder beoogd dan behaald lastig in te schatten, mede doordat verdere toelichting ontbreekt.



De 6 ‘Duisenberg’ vragen
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3 Welke prestaties/activiteiten zijn gepland/geleverd?

• Hoe worden de doelen gehaald, wat wordt ervoor gedaan? 

• Zijn dit wel de ‘juiste’ prestaties om de doelen te halen?

• Zijn de prestaties meetbaar?

• Duidelijke rol en verantwoordelijkheden?

Bronnen:

• Doelenboom/tabel 

• Indicatoren tabel 

• In het deelprogramma de paragraaf resultaten en activiteiten

• Paragraaf wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken

• Bijlages aanbieding begroting

• Toezicht informatie  

Check ook

• Begroting vorige jaren (1 tot 2 jaar terug)

• Jaarverslag vorig jaar

• Brieven en rapporten met relevant beleid



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
2. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (Algemeen technisch)
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Inleidende tekst deelprogramma Paragraaf resultaten en activiteiten

Begroting 2020 p. 178-181 Jaarverslag 2020 p. 155-156

Begroting 2022 p.12-13

1

2

3

4

5 5

6

7

8

9

9 
ambities/ 

activiteiten op 
hoofdlijnen

Verdere 
uitsplitsing 
activiteiten

Begroting 2022 p.32

Hyperlinks in de 
tekst kunnen 

behulpzaam zijn

Begroting 2022 p.36

Hyperlinks in de tekst kunnen 
behulpzaam zijn. Omdat in de 
opsomming van relevante 
beleidsnota’s niet altijd alle stukken 
(Fietsstrategie 2015-2025 ontbreekt) 
staan.

• Zijn er acties geformuleerd? > Ja, en er is echt een slag gemaakt in de inzichtelijkheid door doelen
en acties aan elkaar te koppelen in de beleidsvelden.

> Het verwijzen naar het relevante beleidsdocument in de tekst is ook
een verbetering.  Dit helpt bij de ‘hoe’ vraag. Hyperlinks maken van de 
verwijzingen in de tekst zou behulpzaam zijn.

• Wel is het nog heel veel tekst die niet altijd logisch op elkaar aansluit, de verwarring die bij de doelen 
ontstaat zie je ook terug bij de prestaties/acties.

NB. Er is hier best een heldere scheiding tussen doelen en prestaties/activiteiten



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
2. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (Inhoudelijk)

©One minute walk 17

Vervoerswijze Begroting 2022 p. 33

• Zijn er acties SMART? > Hier is tussen de beleidsvelden wel een verschil zichtbaar. 

Jargon

Onduidelijk wanneer plannen opgeleverd worden

Onduidelijk aan welke projecten gewerkt gaat 
worden omdat plan er nog niet is

Effecten op de directe omgeving Begroting 2022 p. 34

Slim en duurzaam Begroting 2022 p. 34

Is dit ambitieus/haalbaar of niet? Status voortgang 
onbekend 

Wat verder nog opvalt: 
• Voor de actie mbt het met bewoners verbeteren van onveilige locaties * is verdiepende informatie te vinden in paragraaf 1: 

Wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken (p.149) in deze paragraaf is een verwijzing/hyperlink opgenomen naar het 
programma mobiliteit, het zou behulpzaam zijn om hier de verwijzing te maken naar paragraaf 1.

*



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
3. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (Meetbaarheid)
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• Zijn doelen meetbaar? > Er zijn effect indicatoren opgenomen, die betrekking hebben op het lokale beleid
• Zijn er basiswaardes, tussendoelen en een einddoel dat haalbaar is? > Niet genoeg informatie beschikbaar om dit te beoordelen, er worden in begroting voor de 

afgelopen jaren behaalde waardes gegeven, niet wat er beoogd was, daardoor is het niet in 
te schatten of ambities behaald (kunnen) worden. 

• Wat verder opvalt:
• Doordat er geen meerjarig inzicht gegeven wordt en er geen basis waarde waartegen het beleid afgezet kan worden gegeven wordt, is het moeilijk overzicht te 

houden op de voortgang.  
• De toelichting op de indicatoren geeft wel wat meer context, dit maal o.a. rond de effecten van de corona crisis. De verbeterslag hierin is zichtbaar.

Begroting 2022 p. 36



De 6 ‘Duisenberg’ vragen
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4 Wat gaat het kosten/heeft het gekost?

• Is duidelijk wat begroot en/of besteed is? 

• Is duidelijk waar (welk doel/prestatie) het aan besteed wordt/is? 

• Zijn ombuigingen en intensiveringen te volgen? 

• Wat is het meerjarige beeld?

• Verbonden partijen?

Bronnen:
• Programma begroting (Financieel overzicht baten en lasten p.36-39) + links

• Bijlage Overzichten (1 t/m 4) vanaf p.331

• Paragrafen (dwarsdoorsnede begroting) 

• Overzicht verbonden partijen

• Genoemd in het deelprogramma (helaas geen hyperlink naar website en 

begroting van de verbonden partij) 

• Verdere informatie in Paragraaf 6 verbonden partijen (doelstelling, 

bestuurlijke verhoudingen, (financiële) risico’s

Check ook

• Begroting vorige jaren (1 tot 2 jaar terug)

• Jaarverslag vorig jaar



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost?

©One minute walk 20

Opvallende punten bij informatie in de programma begroting:

• Is duidelijk wat begroot en/of besteed is? 

• Het lijkt in een oogopslag duidelijk wat uiteindelijk begroot is voor, maar als je verder kijkt…

• In de begroting staat per deelprogramma een overzicht (p. 336) voor de jaren 2020-2025. Overzicht van primitieve 

begroting en actuele begroting in voorgaande jaren geeft inzicht schommelingen en mogelijk kwaliteit van 

begrotingsbeleid.

• Is duidelijk waar (welk doel/prestatie) het aan besteed wordt/is? 

• Uitsplitsing is tot op beleidsveld niveau, niet naar activiteiten.

• Worden afwijkingen verklaard?

• Er is een toelichting op hervormingen jaarschijf bij ieder beleidsveld, maar: 

• deze is heel summier. 

• verschillende manier van notatie in de tekst zoals 0,3 miljoen of 165 duizend euro wat voor afrondingsverschillen 

kan zorgen. Wat zorgelijk is zeker gezien de financiële positie en geringe ruimte voor nieuw beleid.

• Er is een overzicht van intensiveringen voorgaande jaren (p.338) en (p.340) maar duiding ontbreekt

• Zijn ombuigingen en intensiveringen te volgen? 

• In begroting zijn tabellen opgenomen over intensiveringen en hervormingen en in de afgelopen jaren (Financiële 

positie en Bijlage Overzichten). 

• Wat is het meerjarige beeld?

• Wordt  3 jaar vooruit en 1 jaar terug (rekening, niet begroting) gegeven, maar de ontwikkeling hierop volgen is lastig.



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
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Begroting 2022 p. 172

Paragraaf 6 verbonden partijen Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Begroting 2022 p. 210-211



De 6 ‘Duisenberg’ vragen

©One minute walk 22

5 Wat is het oordeel over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?

• Wat is het oordeel van de externe controleurs? 

• Financiën 

• Beleidsevaluatie 

• Zijn onvolkomenheden opgelost/bevindingen aangepakt?

• Zijn inzichten uit evaluaties gebruikt bij aanpassingen of nieuw beleid?  

Bronnen:

• Waarnemingen begroting van de Accountant

• De controle verklaring van de accountant 

• Onderzoeken gemeentelijke Rekenkamer

• Evaluatie onderzoeken

• VNG 

Check ook

• Begroting ( huidig jaar, vorig jaar, volgend jaar)

• Jaarverslag vorig jaar



De 6 ‘Duisenberg’ vragen
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6 Welke conclusies en aanbevelingen heb ik?

• Verzoeken voor meer/andere informatie?

• Aanbevelingen/ verzoeken voor aanpassingen?

Niet feitelijk

Vragen naar een mening 

Wel feitelijk

Vragen naar een afweging, toelichting op gemaakte keuzes

- Vindt u het niet ook vreemd dat 1/3 van de leraren die het kader van 

de lerarenbeurs starten met een masteropleiding na 1 jaar stoppen?

- Kunt u toelichten wat de achterliggende oorzaken zijn voor de uitval 

na 1 jaar van leraren die in het kader van de lerarenbeurs starten met 

een masteropleiding? En zo nee, waarom niet?

- In de beleidsconclusies in het jaarverslag zijn voor het beleid Y geen 

beleidswijzigingen opgenomen, terwijl er wel aanbevelingen voor 

beleidswijzingen zijn gedaan in het evaluatierapport van beleid Y. Vindt 

u deze aanbevelingen onbelangrijk?

- Kunt u aangeven of en op welke manier u de aanbevelingen uit het 

evaluatierapport van beleid Y uit gaat voeren? En zo nee, waarom niet?

-Wat vindt u er zelf van dat nog maar een klein percentage van de 

leraren zich ingeschreven heeft in het lerarenregister? Werkt uw beleid 

hierop wel?

- Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de doelstelling om in 2017 

100% van de leraren ingeschreven te hebben in het lerarenregister 

gehaald gaat worden?



Voorbeeld Programma 1.2 Mobiliteit
6. Conclusies en aanbevelingen
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Enkele suggesties:

Algemeen

• Kunt u om de leesbaarheid van begroting en jaarverslag te verbeteren voor ieder (deel) programma een overzicht geven van doelen 

bijbehorende effect indicatoren, prestaties en bijbehorende prestatie indicatoren, bijvoorbeeld in de vorm van een doelenboom? 

Activiteiten

• Op pagina 34 staat bij de activiteiten dat de ervaringen die de gemeente heeft met Check en Felyx, aanbieders van deelscooters met een 

vergunning tot 30 april 2023, gebruikt kunnen worden voor het eventueel bijstellen van het beleid op het gebied van 

deelscooters/deelmobiliteit, op welke manier en op welke termijn worden deze ervaringen gedeeld met de raad?

Financiën 

• In de begroting wordt bij het financieel overzicht baten en lasten voor deelprogramma 1.2 Mobiliteit (p.37):

• in de tekst op verschillende manieren bedragen genoteerd, bijvoorbeeld 0,3 miljoen of 165 duizend euro. Kan hiervoor voor de 

gehele begroting een eenduidige manier gekozen worden.

• in de tabel een verschil in de lasten van €1.768.000 genoemd, echter door de getalen in de tekst van de toelichting op te tellen komt 

de uitkomst op €1.880.000 een verschil van € 112.000. Kunt u aangeven welk getal het juiste getal is?

• gesproken over een voor 2022 structurele bezuinigingstaakstelling SIF van € 180.000 welke incidenteel ingevuld gaat worden door een 

uitgavenreductie op diverse onderdelen. Kunt u toelichten wanneer wij inzicht krijgen op welke onderdelen deze uitgavenreductie 

plaats gaat vinden en welk effect dit nu en in de toekomst heeft op het beleid en de te behalen doelstellingen voor dat beleid? Kunt u 

tevens toelichten op welke manier u structurele dekking kunt voor dit tekort gaat vinden, en zo nee waarom niet?



Praktijk voorbeeld ‘vragen in het achterhoofd’: Het “verdachtenratio”

Krantenkoppen 2014
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Praktijk voorbeeld: Het “verdachtenratio”

Jaarverslag 2013 Ministerie van Veiligheid & Justitie

Artikel 31 Nationale Politie

1 Begrijp ik wat ik lees ?   Nee 
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Praktijk voorbeeld: Het “verdachtenratio”

1 Kan ik ergens aanvullende (verduidelijkende) informatie vinden?

Wat wordt er in het jaarverslag geschreven over het 
verdachtenratio?

Resultaat: 

“In 2013 is door publieke en private partijen opnieuw succesvol geïnvesteerd in 
probleemgerichte, integrale ketenaanpak van overvalcriminaliteit en straatroven. Het aantal 
overvallen en straatroven is aanzienlijk gedaald en de verdachtenratio’s zijn fors gestegen.” 
(p.14)

Definitie:

“het aantal in jaar t afgehandelde verdachten (op basis van politieadministratie) van 
bijvoorbeeld overvallen, gedeeld door het totale aantal overvallen in jaar t, keer 100. Waar in 
de begroting 2013 over het begrip pakkans werd gesproken is dit nu aangepast in 
verdachtenratio (voor de volledigheid staat het begrip pakkans tussen haakjes erachter).”

Bron: Kamerstuk II 2013/14 33930 VI, nr. 1 p. 10 en 14
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http://www.rijksbegroting.nl/2013/verantwoording/jaarverslag?hoofdstuk=40.40


Praktijk voorbeeld: Het “verdachtenratio”

1 Kan ik ergens aanvullende (verduidelijkende) informatie vinden?

Bron: verantwoordingsonderzoek AR 2012 

toelichting korpsmonitorset op www.politie.nl
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Google 
Toelichting op de Korpsmonitorset 

Verantwoordingsonderzoek V&J 2012
Algemene Rekenkamer

De 3 prestatie-indicatoren over de pakkans zijn niet in onderlinge afstemming tot stand gekomen, waardoor deze niet eenduidig zijn. Er 
worden 2 verschillende definities voor het begrip pakkans gehanteerd: enerzijds de verdachtenratio (aantal verdachten voor het 
strafproces, realisatie 2012 38%) en anderzijds het ophelderingspercentage (aantal verdachten na het strafproces, realisatie 2012 31%). 
Deze definities worden door elkaar gebruikt in het jaarverslag. Voor het ophelderingspercentage wordt daarnaast uitgegaan van het aantal 
aangehouden verdachten en niet van het aantal opgeloste delicten. Dit geeft ook een vertekend beeld omdat meerdere verdachten kunnen 
worden aangehouden voor één en hetzelfde delict.

Antwoord: 

Het wordt niet duidelijker.

=

Hier is iets aan de hand

1

http://verantwoordingsonderzoek.rekenkamer.nl/2012/venj/beleidsinformatie/definitie-van-indicatoren-over-de-pakkans-niet-helder
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/wob/00-korpsstaf/toelichting-korpsmonitorset.pdf
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Wat is er aan de hand?

Bron: Kamerstuk II 2013/14 33930 VI, nr. 1 p. 10 en 14
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2 Wat kan ik hiermee (als politicus) ? 

En moet ik er ook iets mee?

Verdachtenratio = Totaal aantal afgehandelde verdachten / Totaal aantal misdrijven*100

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Overval A Overval B Overval C 

Verdachte 1

Verdachte 2

Verdachte 3

- -
Volgens definitie V&J zou dit dan 

een verdachtenratio van 100% zijn.

Terwijl het rekenkundig maar 33% is

http://www.rijksbegroting.nl/2013/verantwoording/jaarverslag?hoofdstuk=40.40


Praktijk voorbeeld: Het “verdachtenratio”

3 Hoe kan ik mijn informatie het beste overbrengen?

Bron: www.sp.nl
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http://www.sp.nl/

