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Onderwerp: Indicatoren en kengetallen
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in de jaarrekening 2018 indicatoren zijn opgenomen mede ter toetsing en
verantwoording van de uitvoering van het beleid in 2018;
2. deze indicatoren deels verplicht zijn opgenomen op basis van de BBV-bepalingen en
de raad daar eigen indicatoren aan heeft toegevoegd;
van mening dat
1. de eigen indicatoren onvoldoende informatie bevatten en dat met name historische
gegevens, streefgetallen en benchmarkgegevens ontbreken;
2. dat de informatie op dit punt voor verbetering vatbaar is;
3. dat het opnemen van adequate indicatoren een belangrijk toetsingsmiddel kan zijn
voor de controle van de uitvoering van het beleid, de beleidsvoorbereiding en de
kaderstelling kan ondersteunen;
4. de huidige (niet verplichte) indicatoren nog niet in voldoende mate in de
informatiebehoefte voorzien;
5. het opnemen van verbeterde indicatoren primair een taak is van de raad,
ondersteund en voorbereid door ambtenaren;
6. dat de commissievergaderingen een belangrijke rol hierin kunnen spelen;
7. dat indicatoren zouden moeten voldoen aan de volgende criteria:
a. aansluiting op bestaande meetpunten
b. simpel uit te voeren en te verzamelen
c. betrekking hebben op meetbare resultaten
d. betrekking hebben op door de gemeente in enige mate beïnvloedbare resultaten
e. motiverend van karakter zijn
f. effectief zijn en beperkt van omvang
g. voorzien moeten zijn van een beknopte en heldere uitleg;
8. Met ingang van 2020 grafische weergaven van de ontwikkelingen van de indicatoren
wenselijk is en de leesbaarheid van de jaarstukken kan verbeteren
verzoekt het college
1. te komen met voorstellen om de reeds in de jaarrekening 2018 opgenomen niet
verplichte indicatoren qua inhoud te verbeteren;
2. in overleg met de commissie te komen met voorstellen om het aantal indicatoren
uit te breiden en toe te spitsen op de criteria zoals onder punt 7 van de mening is
opgenomen
en gaat over tot de orde van de dag
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