
Geachte leden, 

 

Donderdag 18 juni aanstaande staan de jaarstukken 2019 op de agenda van uw raad. 

Onlangs zijn de jaarstukken in de diverse raadscommissies behandeld en heeft het 

verantwoordingsdebat in de raad plaatsgevonden. 

Bij - de voorbereiding op - de bespreking van de jaarstukken in de commissies is gebleken dat 

er in een enkel geval sprake is van het ontbreken van actuele meetgegevens (indicator) of van 

een onjuist cijfer dan wel een onjuiste toelichting. 

 

Mede gezien de toezeggingen die hierover gedaan zijn, heb ik besloten om de jaarstukken 

2019 voor onderstaande onderwerpen aan te passen. 

 

Verkeer en vervoer – Ontwikkeling (pagina 81 website) 

De indicator verschoning gemeentelijk wagenpark is niet geschrapt. De informatie over het 

verschonen van het gemeentelijk wagenpark is opgenomen onder het programma Beheer van 

de Stad en taakveld Overige Baten en Lasten- Vervoer en Materieel en in de oplegger van de 

jaarstukken. 

 

Openbaar vervoer (pagina 78 website) 

Bij het opstellen van de jaarrekening is een foutieve realisatie (bij de effectindicatoren) 

opgenomen. Het juiste realisatiecijfer van de groei van het OV gebruik (+2,8%) is nu verwerkt.  

 
Verkeer en vervoer (pagina 29 oplegger) 

Bij het opstellen van de oplegger is een foutieve realisatie opgenomen. Het juiste aantal 

reizigerskilometers (921) is nu verwerkt. In de jaarrekening zelf zijn deze cijfers niet 

opgenomen. 

 
Geëscaleerde zorg 18+ (pagina 83 website) 

Bij het opstellen van de Jaarstukken 2019 waren de onderliggende cijfers (effectindicatoren) 

nog niet bekend. Deze zijn inmiddels ontvangen. 
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Volksgezondheid en zorg (pagina 82 website) 

BBV-indicator Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo. 
Bij het opstellen van de Jaarstukken waren de jaarcijfers in de Gemeentelijke Monitor Sociaal 
Domein (GMSD) nog niet bekend. Deze zijn inmiddels wel beschikbaar. 
 

Wijken 

De ontbrekende links naar de gebiedsverslagen Charlois en Middelland zijn toegevoegd. 

 

De bovenstaande aanpassingen op de website en in de oplegger vinden plaats op 17 juni 

aanstaande. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet,  
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Wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten 


