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Bijlage bij de brief van de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad over Jaarstukken 2011 

 

Kader voor beoordeling van de verantwoordingsinformatie van vier thema’s 
 

 

Begroting 2011, onderdeel …… : toets aan “goede basis voor verantwoording” 
 

Toetsingscriterium Toelichting op criterium Aan dit criterium 

is voldaan want  

Aan dit criterium is 

niet voldaan want 

Totaaloordelen op basis 

van 4 puntschaal 

(1=onvoldoende, 2 =matig, 

3= voldoende , 4 = goed) 

    1           2         3          4 

Verbetersuggesties  

1. De doelenboom 

geeft een duidelijk 

beeld van de 

essentie van het  

beleid. 

Het hoofddoel omvat het gehele 

programma (of 

programmaonderdeel ); 

elk van de niveaus onder het 

hoofddoel omvat de meest 

relevante doelen van de 

desbetreffende   beleidsterreinen  

( is lastig vast te stellen, maar als 

je een belangrijk doel mist kun je 

dit aangeven); 

 

De oorzakelijke verbanden tussen 

het hoofddoel (programmadoel, 

of wel “wat willen we bereiken”) 

en de prestatiedoelen ( 

opgenomen onder “wat gaan we 

daarvoor doen”) worden door 

middel van de teksten in de 

doelenboom inzichtelijk gemaakt 

(dat wil zeggen als je tussen de 

blokjes de  woorden “om te” zet 

moet er van beneden naar boven 

een logische beleidslijn gelezen 

kunnen worden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

2. De indicatoren 

onder “wat willen 

we bereiken” 

(effectindicatoren)  

omvatten de 

totale 

doelenboom.  

 

Het is de bedoeling dat de meest 

relevante indicatoren zijn 

opgenomen. Dat zijn die 

indicatoren aan de hand waarvan 

succes of falen kan worden 

afgelezen. Hierover kan een 

globaal oordeel worden gevormd 

met behulp van de 80-20 “regel”: 

aan de hand van 20 % van alle 

denkbare indicatoren, kan een 

beeld worden verkregen van 80 % 

van het succes of falen op het 

desbetreffende beleidsterrein. 

Dus, het gaat erom om met zo 

weinig mogelijk indicatoren 

zoveel mogelijk sturingskracht 

wordt omvat. Als er indicatoren 

ontbreken wordt dat in de 

programmateksten toegelicht (als 

je iets mist, is het belangrijk om 

dit met naam en toenaam te 

melden ). 

 

       

 

3. De 

effectindicatoren 

zeggen iets over 

een te maken 

verschil ten 

opzichte van een 

uitgangssituatie 

en zijn voldoende 

concreet en 

meetbaar.   

 

 

Het  streven kan zijn de 

uitgangssituatie of het niveau van 

doelbereiking gelijk te houden. 

Het  kan ook zijn dat een hoger of 

lager niveau wordt nagestreefd.  

 

Met concreet wordt bedoeld: 

specifiek genoeg in relatie tot het 

beoogde doel en specifiek genoeg 

om een relatie te kunnen leggen 

met te leveren prestaties.  
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4. De prestatie-

indicatoren onder 

“wat gaan we 

daarvoor doen” 

omvatten alle 

effectindicatoren.  

 

 

Ook hier kan de van de 80-20 

“regel” worden toegepast: aan de 

hand van 20 % van alle denkbare 

prestatie-indicatoren, kan een 

beeld worden verkregen van 80 % 

van het voldoende of 

onvoldoende presteren en 

daarmee van het voldoende of 

onvoldoende realiseren van de 

desbetreffende doelen. ( 

voetnoot: als je iets mist, is het 

belangrijk om dit met naam en 

toenaam te melden ) 

       

 

5. De prestatie-

indicatoren zijn 

duidelijk 

gerelateerd aan 

de gekozen 

effectindicatoren 

en zijn voldoende  

concreet en 

meetbaar. 

 

De relatie met de 

effectindicatoren wordt zo nodig 

toegelicht in de programmatekst 

(als je toelichting mist, dit graag 

melden) 

 

       

 

6. Onder  “wat 

mag het kosten” 

worden zo 

mogelijk 

indicatoren 

opgenomen die 

iets zeggen over 

de doelmatigheid 

van de uitvoering 

van het beleid 

 

 

 

 

 

Processen zijn doelmatig als het 

resultaat ervan, een product of 

een dienst van een gegeven 

kwaliteit, tot stand komt met 

minimale inzet van middelen. 

Doelmatigheid is beter meetbaar, 

naarmate meer sprake is van 

homogene producten of hoge 

aantallenproducten/omvangrijke 

dienstvelening. Waarschijnlijk zal 

je weinig  indicatoren voor 

doelmatigheid tegenkomen. Als 

je er een mist, meld dat dan.  
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Jaarverslag 2011 , onderdeel …… (zelfde als boven) : toets aan “goede verantwoording” 
Toetsingscriterium  toelichting Aan dit criterium 

is voldaan want  

Aan dit criterium is 

niet voldaan want 

Totaaloorden op basis van 

4 puntschaal 

(1=onvoldoende, 2 =matig, 

3= voldoende , 4 = goed) 

Verbetersuggesties  

 

1 De doelen en de 

indicatoren van 

jaarstukken zijn 

gelijk aan die van 

de begroting en 

worden op gelijke 

wijze in beeld 

gebracht. 

 

 

 

Dit is een wettelijk voorschrift 

met een grote betekenis. 

Begroting en jaarstukken moeten 

identiek zijn. Elke afwijking van 

dit voorschrift doet afbreuk aan 

de controlerende functie van de 

raad.   

       

 

2. De verschillen 

tussen begroting 

en werkelijkheid 

worden volledig 

en duidelijk 

aangegeven 

 

 

Alle verschillen moeten op een 

overzichtelijke wijze in beeld 

worden gebracht.  

       

 

3. De verschillen 

worden goed 

verklaard. 

 

 

Een goede verklaring houdt in dat 

de oorzaken van verschillen uit de 

doeken worden gedaan. Het gaat 

dan niet alleen over directe 

oorzaken, maar ook om 

dieperliggende. 

       

 

4. Uit analyse van 

verschillen tussen 

begroting en jaar 

verslag wordt iets 

geleerd 

 

Een van de doelen van 

verantwoording is leren en 

verbeteren. Het is daarom 

belangrijk leer- en 

verbeterpunten expliciet in de 

verantwoordingstukken te 

vermelden. 

 

 

       

 


