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Inhoud
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• Introductie.
• Uitgangspunten voor begroting en jaarverslag en vragen voor in het achterhoofd.
• Doelen en prestaties.
• Uitleg gebruik van de 6 ‘Duisenberg’ vragen aan de hand van voorbeelden uit deelprogramma 3.1 

Werk en Inkomen.
• Praktijkvoorbeeld  “Het verdachtenratio”.
• Discussie. 



Strategieën om informatie te vinden en te gebruiken

©One minute walk 3

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?



Hoe starten ?
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Bepaal je doel, je focus. 

Wat is je ingang? 

• Woordvoerderschap op een onderwerp

• Interesse in een programma

• Accorderend begroting of resultaat bestemming 

1

2 Bepaal je tijdsinvestering. 

Hoeveel tijd kun je investeren? 

• Een paar uur of een paar dagen? 

Voorbeeld uitwerking

Vragen 2 en 3

Vraag 4



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.401) maar dit gaat over prijsontwikkeling en rente 

• Bijlage

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Voorbeeld Deelprogramma 3.1 Werk en Inkomen
1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?

Begroting in één oogopslag 2023, p. 1
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Voorbeeld Deelprogramma 3.1 Werk en Inkomen
1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?

Begroting 2023, p. 86

Heldere context over de situatie 
van vandaag de dag, de krapte op 
de arbeidsmarkt en de WW-
uitkeringen. 

De laatste zin (blauw onderstreept) is 
een aanleiding voor een doel. Komt 
dat later terug? 



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



Doelen en prestaties
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• Doel: Wat willen we bereiken
• Prestaties: Wat gaan we daarvoor doen



Wat wil ik bereiken en wat ga ik doen?
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• Wat wil ik bereiken?
• “Op 1 mei 2023 ben ik minimaal 20kg afgevallen en weeg ik onder de 100kg”

• Mijn prestaties: 



Hoe weet ik of ik het goed doe?
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• Bij het doel hoort een effectindicator. 

• Hoe meet ik het effect? 
• In dit geval met een weegschaal.

• De prestaties leiden samen tot gewichtsverlies (= het effect). 

• Afvinken of de prestaties zijn geleverd.



Het resultaat?
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• Na 3 maanden alle prestaties halen, valt het afvallen tegen. 

• Het effect blijft uit (= de weegschaal staat stil). 

• Welke vragen kan ik mijzelf stellen?
• Doe ik de juiste dingen?
• Is sporten het meest doeltreffend om af te vallen? 
• Welke andere factoren spelen een rol? 



Is het meer dan sporten?
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• Moet ik andere dingen gaan doen naast sporten? 

• Voldoende slaap (7 tot 9 uur per nacht).

• Gezond voedingspatroon
• Voldoende eiwitten
• Gezonde vetten
• Goede koolhydraten



Terug naar het effect
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• Door een combinatie van sporten, slapen en gezond eten vliegen de kilo’s eraf. 

• De prestaties zorgen dat het doel gehaald wordt. 

• Ik val af naar mijn streefgewicht! 



Wat kan ik hiermee bij de begroting en jaarrekening?
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• Kijk kritisch naar het doel. Wat is het beleidsdoel? Snap ik wat het doel is en is het de juiste? Want 
gaat het wel om afvallen? 

• Wat is mijn weegschaal? Hoe kan ik nagaan of doelen gehaald worden?

• Wat gaan we doen om het doel te bereiken? Is het voor mij helder wat het college van plan is? 

• Blijf nadenken over de prestaties. Helpen ze het doel te halen? Zijn ze doeltreffend? Welke 
belangrijke prestaties missen er wellicht? 



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
2. Welke doelen zijn gepland/behaald? (Vergelijkbaarheid)

©One minute walk 19Begroting 2021 p. 103

Begroting 2023 Begroting 2022

Begroting 2023, p. 84-85

Mooi dat het college een definitie geeft, 
de opsomming van de doelen is wellicht 
niet de juiste plek. 

Strategische focus benoemen is goed. 
Gaat dit over de doelen of over acties die 
geleverd moeten worden? 

Wat opvalt:
• De doelen zijn hetzelfde, op een paar accenten na: 

• Doel 1: “Het liefste via een eigen betaalde baan” (2022) is 
vervangen door “het liefste via goed werk” (2023). 

• Doel 2: “Naar eigen aard en vermogen” (2022) is vervangen door 
“op hun eigen manier en niveau” (2023). 

• Het is niet duidelijk of – en zo ja welk – effect dit heeft op het beleid.

• De deelprogramma’s waren in 2022: Werk en activering & Inkomen en 
armoedeverlichting. 

• De deelprogramma’s zijn in 2023: Werk en activering & 
Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. 



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
2. Welke doelen zijn gepland/behaald? (Helderheid doelen in de tekst)
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Begroting 2021 p. 103

Begroting 2021 p. 103

Wat bedoelt het college met uitsluiting op 
levensgebieden zoals gezondheid, 
ontplooiing en participatie?

Helder, komt dit als een apart 
beleidsdoel terug? 

Hoe omschrijft het college “gelijke 
kansen om mee te doen”? Wanneer 
is dat het geval? 

Wat houdt “deelnemen aan het 
economisch- en maatschappelijk 
verkeer” in? 



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
2. Welke doelen zijn gepland/behaald? (Meetbaarheid)
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Begroting 2023

Begroting 2023,. p85

• Zijn doelen meetbaar? 
• > Er zijn effect indicatoren opgenomen, zonder een koppeling met de 

doelstellingen van het beleid. 

• Zijn er basiswaardes, tussendoelen en een einddoel dat haalbaar is? 
• > In de begroting staan de behaalde resultaten uit 2018 en 2020 en het 

beoogde resultaat voor 2022. De streefwaardes voor 2023 en 2024
staan niet in de begroting. Voor 2024 stond het wel in de begroting 
2022, dat is eruit gehaald.

Wat verder opvalt:
• Doordat de begroting 2023 geen streefwaardes heeft voor 2023, is het voor de 

raad niet controleerbaar of de doelen uit de begroting voor 2023 het gewenste 
effect hebben. 

• Ook is de betekenis van “toename” of “afname” lastig in te schatten, mede 
doordat verdere toelichting ontbreekt.

• Bij de indicator “de eigen gezondheid als matig tot slecht te beoordelen” beoogd 
het college een toename. Dan is het doel dat meer mensen hun eigen 
gezondheid als matig of slecht beoordelen. Klopt dat wel?

• Het is uit de tekst niet duidelijk waarom er voor deze effectindicator gekozen is, is 
dit de ‘juiste’ indicator of is dit de indicator die voor handen is.



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

• Bijlages aanbieding begroting

• Toezicht informatie  

Check ook

• Begroting vorige jaren (1 tot 2 jaar terug)

• Jaarverslag vorig jaar

• Brieven en rapporten met relevant beleid
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Voorbeeld Deelprogramma 3.1 Werk en Inkomen
3. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (Heldere prestaties in de tekst)

Begroting 2023, p. 5

Begroting 2023, p. 5

Jargon: “Vertrouwen als basis”. 
Wat is dat precies? 

“De wijken in” om begeleiding 
“dichterbij te organiseren” -> Wat 
bedoelt het college hiermee? 

Versterken van schuldhulp door 
een pauzeknop… hoe gaat de 
pauzeknop eruit zien?

Verder is het een heldere 
prestatie. Hier kan bij de 
jaarrekening op teruggekomen of 
het daadwerkelijk is ingevoerd. 



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
3. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (Heldere prestaties in de tekst)
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Begroting 2023, p. 86

Begroting 2021 p. 103

Welke voorzieningen gericht op 
armoedebestrijding- en verlichting?

Hoe dempt de gemeente de gevolgen 
van inflatie en de gestegen 
energieprijzen?

Dit zijn heldere prestaties, maar wat 
houdt “zetten we in op het 
voorkomen van schulden in”, wat 
gaat het college in 2023 doen?

Wat gaat de gemeente doen om 
intergenerationele armoede aan te 
pakken? Dat komt in de begroting 
niet terug. 



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
3. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (Inhoudelijk)
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Begroting 2023, p. 86

Begroting 2023, p. 87

Goede beschrijving voor de 
hoofdlijnen. 

Geeft urgentie aan voor waarom 
beleid op dit thema van belang is. 

Hoe gaat een gemeente parttime 
werken aantrekkelijk maken, als je 
niet aan inkomenspolitiek mag doen 
(art. 219 Gemeentewet) 

Dit zijn prestaties…

…die moeten leiden tot dit doel. 

Waarom is dat een doel van de 
gemeente voor 2023?

Wat houdt “vertrouwen als basis” in 
bij dit programma? 

Wat is sociale activering en hoe is het 
anders dan stappen naar werk?
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Begroting 2023, p. 82

Begroting 2023, p. 5

Voorbeeld Deelprogramma 3.1 Werk en Inkomen
3. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? 
(Wettelijke taken vs gemeentebeleid)

De gemeente heeft de taak van de 
Rijksoverheid gekregen om 
uitkeringen te verstrekken, 
schuldhulpverlening te organiseren 
en de energietoeslag uit te betalen. 
Dit beleid kun je als raad niet 
beïnvloeden.  

Goed voorbeeld van wat de 
gemeente wel kan doen. Dit is bij de 
jaarrekening 2023 controleerbaar. Is 
de referenteperiode daadwerkelijk 
ingekort? Dit beleid kun je als raad 
beïnvloeden.

“Aan de slag”… wat gaat het college 
dan doen in 2023? Voorbereidende 
thema-avond in oktober 2023 of een 
raadsvoorstel?

Hoe zet je in op vroegsignalering?



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
2. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (koppeling)
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• Zijn er acties geformuleerd?
• > Ja, acties zijn geformuleerd in de tekst en komen terug in de 

samenvattende tabel.

• Koppeling met de doelen?
• > De activiteiten worden gekoppeld aan de doelen in de tabellen. 

Wat verder opvalt:
• Veel jargon in de beschrijvingen, waardoor niet helder is wat de gemeente in 

2023 daadwerkelijk gaat doen. Voorbeelden:
• “Onze dienstverlening dichter bij onze inwoners in de wijken”.
• “Stress-sensitieve dienstverlening”.

• De relevante beleidsnota’s worden achterin het hoofdstuk beschreven. Dit is 
waardevol als achtergrondinformatie. Blijf scherp dat de begroting zelfstandig 
leesbaar is. 

Begroting 2023, p. 92



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
3. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (Meetbaarheid)

28

• Zijn prestaties meetbaar? 
• > De prestatie indicatoren zijn meetbaar, de koppeling met de prestaties en bijbehorende doelen is moeilijk te zien.

• Zijn er basiswaardes, tussendoelen en een einddoel dat haalbaar is? 
• > Voor 2020 en 2021 zijn waardes beschikbaar, voor 2022 en 2023 zijn bij 1. Werk en activering streefwaardes beschreven en bij 2. 

Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening alleen “afname” of “toename”.

• Wat verder opvalt:
• Goed dat er een toelichting is van de prestatie indicatoren. Valt op dat de afspraakbanen gaan om regionale en niet om lokale aantallen. Welke invloed heeft 

Groningen op de regio? 
• Bij de nieuwe indicator (groen omlijnd) is het niet duidelijk of dit zal worden weergegeven met aantallen of percentages. Het is niet duidelijk wat de indicator precies 

meet. Daarnaast, hoe kan een afname worden bepaald als niet duidelijk is wat het startpunt is. Beter is om 2022 als 0-meting te gebruiken. 

Begroting 2023, p. 91



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
3. Welke prestaties/acties zijn gepland/behaald? (Meetbaarheid)
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Begroting 2023, p. 91

https://marketoonist.com/2019/11/kpi-overload.html



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.93-95) + links

• Bijlage Overzichten (1 t/m 4) vanaf p.386

• 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 3.1 Werk en Inkomen
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost? (uitleg trends)
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Begroting 2023, p. 93

• In het Financieel overzicht lasten en baten worden de lasten en baten per 
deelprogramma uitgewerkt én afgezet tegenover de jaarrekening 2021, actuele 
begroting 2022 en meerjarenramingen voor 2024-2026. Dat geeft een goed 
inzicht in de financiële stromen op hoofdlijnen.

• Opvallend is dat de lasten bij Werk en activering met € 2,5 miljoen dalen, 
ondanks toegenomen ambities. Dat legt het college onder de tabel uit. 

Begroting 2023, p. 94



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost? (uitleg per deelprograma)
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Begroting 2023, p. 93-94

• Per deelprogramma uitgebreide toelichtingen over de financiële ontwikkelingen. 

• Maar… 
• het totaal aan investeringen is € 174 duizend, terwijl voor € 1.2 miljoen aan investeringen 

beschreven staan. 
• Bij het andere deelprogramma gaat het om € 4,7 miljoen investeringen tegenover € 6,4 

miljoen in de opsomming. Het is onduidelijk waar dit door komt.  



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost? (veel ambitie, minder geld)
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Begroting 2023, p. 93-94

• Financiële investeringen worden in de opsommingen gekoppeld aan prestaties. Onduidelijk is met welke 
specifieke doelen dit samenhangt. 

• De pauzeknop voor schuldhulpverlening en verkorting van de referteperiode zijn eerder 
genoemd en komen niet terug. Het blijft onduidelijk wat beide prestaties gaan kosten in 2023.  

• Toelichting op het verschil van de lasten 2023 ten opzichte van 2022 (o.a. € -19,8 miljoen euro door 
lagere bijstand). 

• Rekensommen zijn moeilijk te volgen. De toelichting spreekt over lagere lasten van € 21,4 
miljoen, terwijl de tabel op pagina 93 een daling van € 16,5 miljoen laat zien.

• Verder opvallend:
• Intensiveringen: + € 807 duizend in schuldhulpverlening en + € 645 duizend in Bijzondere Bijstand
• Toelichting verschil tov 2022: € -900 duizend in schuldhulpverlening en € -700 duizend in 

Bijzondere Bijstand.

Begroting 2023, p. 93



Voorbeeld financiële risico’s beleidsintensiveringen
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
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• Financiële risico’s van de beleidsinvesteringen uit het coalitieakkoord en de begroting 
zijn niet vindbaar in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Dit kan 
waardevol zijn om te bepalen of beleid daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.  

• Enige risico voor programma 3.1 Werk en Inkomen gaat over de financiering van de wet 
BUIG en het niet realiseren van lagere uitgaven bij de uitvoering van het werk- en 
ontwikkelprogramma. 

• Eén van de ambities is dat inwoners meer gebruik maken van armoederegelingen (actief 
tegengaan van niet-gebruik, p. 90). Kan de organisatie het wel aan als meer inwoners 
hier gebruik van maken?



Voorbeeld financiële risico’s beleidsintensiveringen
4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
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Begroting Haarlem 2023, p. 302

In de risicoparagraaf zijn risico’s gesignaleerd over de toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van open-einde regelingen Minima/Bijzondere bijstand en 
zorgen beschreven dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. 

• Ambities uit de begroting willen zorgen dat meer Haarlemmers gebruik maken van de regelingen. In het bijzonder voor de minima-groepen kan lang 
wachten op ondersteuning een serieus probleem zijn. Kan de organisatie de nieuwe ambities wel aan?  

• Hoe is bepaald dat de kans op de onderstaande risico’s 25%, 10% en 10% is? 



De 6 ‘Duisenberg’ vragen
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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

• Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2023

• 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 de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 

Kosten regeling zo weinig gebruikt is door burgers? Heeft u wel genoeg 

gedaan om de regeling voor burgers in te zetten?

- Van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is veel 

minder gebruik gemaakt dan verwacht. Heeft u onderzocht of bent u van 

plan te onderzoeken hoe dit komt en wanneer kunnen wij de resultaten van 

dit onderzoek tegemoet zien? En zo nee waarom niet?

- In de beleidsconclusies in het jaarverslag zijn voor het jeugdzorgbeleid 

geen beleidswijzigingen opgenomen, terwijl er wel aanbevelingen voor 

beleidswijzingen zijn gedaan in het evaluatierapport van het 

jeugdzorgbeleid. Vindt u deze aanbevelingen onbelangrijk?

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

evaluatierapport van jeugdzorgbeleid uit gaat voeren? En zo nee, waarom 

niet?

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

wijken mee doen aan een vergroeningstraject? Werkt uw beleid hierop wel?

- Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de doelstelling om in 2025 100% 

van beoogde wijken meedoen aan een vergroeningstraject gehaald gaat 

worden?



Voorbeeld Programma 3.1 Werk en Inkomen
6. Conclusies en aanbevelingen
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Enkele suggesties:

Doelen

• De begroting 2023 bevat zowel effect- en prestatie indicatoren. Bij de effectindicatoren zijn geen streefwaarden opgenomen voor het jaar 

2023. Kan het college aangeven waarom ervoor is gekozen bij de effectindicatoren geen streefwaarden voor 2023 op te nemen en kunt u

aangeven op welke manier het college in 2023 zelf inzicht krijgt in de voortgang op de beleidsdoelen? 

• De beoogde streefwaardes voor 2022 en 2023 zijn in de meeste gevallen een “afname” of een “toename”. 

Kunt u een toelichting geven op de beoogde ambitie voor deze doelen? 

• Het college geeft op pagina 87 aan te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de overgang naar werk te faciliteren door bijvoorbeeld

parttime werken aantrekkelijker te maken. Hoe verhoudt zich dit met artikel 219 lid 2 van de Gemeentewet, waarin staat dat de gemeente 

niet aan inkomenspolitiek mag doen? 

Activiteiten

• De koppeling tussen doelen en prestaties zijn gestructureerd weergegeven in de tabellen op pagina 88-90. Echter de koppeling tussen 

bijbehorende indicatoren (effect en prestatie) als ook de kosten is nog niet gemaakt. Kan het college deze koppeling inzichtelijk gaan 

maken bijvoorbeeld door middel van een doelenboom.

Kosten

• Het college geeft in het programma ‘Werk en Inkomen’ bij de financiële overzichten een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van het 

voorgaande jaar. De bedragen in de toelichtingen komen echter niet in alle gevallen overeen met de bedragen in de tabellen (bijvoorbeeld 

op pagina 94). Ook de optelling van de bedragen in de toelichting onder de kop investeringen wijkt af van het daarboven genoemde

totaalbedrag. Kunt u aangeven waar deze verschillen vandaan komen?

• De risicoparagraaf beschrijft voor het programma 3.1 Werk en Inkomen alleen risico’s rond de financiering van de wet BUIG. Is dit het enige 

risico voor het behalen van de doelen van het programma? En zo ja, hoe ziet u dit dan in het licht van de mogelijke toenemende druk op de 

uitvoerbaarheid voor de ambtelijke organisatie wanneer meer inwoners gebruik gaan maken van de armoederegelingen?



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


Praktijk voorbeeld: Het “verdachtenratio”

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/


Vragen
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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

