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Motie Jaarverslag gemeente Bloemendaal

Van:

GroenLinks

Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

2022001091, Jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente
Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 12 juli
2022

,

Constaterende dat
- volgens de inleiding in het jaarverslag het verslag onder meer bedoeld
is de kaderstellende en controlerende rol van de Raad te versterken;
- jaarverslag en jaarrekening een omvang heeft van 247 bladzijden met
een veelheid aan data die niet altijd zodanig verhelderend werken dat
de controlerende rol van de raad adequaat kan worden vervuld;
- van sommige gehanteerde kengetallen niet altijd duidelijk is wat wordt
bedoeld waardoor de informatiewaarde ervan nihil wordt;
- dit type jaarverslag geen goed informatiemiddel is voor de inwoners
van Bloemendaal.
Overwegende dat
- een compacter verslag met meer outputgegevens dan procesinformatie
de informatiewaarde van het verslag sterk zal doen verbeteren;
- kengetallen met name betekenis krijgen bij vergelijkingen in de tijd
en/of met andere vergelijkbare gemeenten;
- een jaarverslag wel een goed middel kan zijn om over het
gemeenteraadsbeleid met inwoners van Bloemendaal te
communiceren.
Verzoekt het College van B&W
-

Bij de opstelling van het jaarverslag 2022 en latere járen de volgende
verbeteringen aan te brengen:
o Bij de uitwerking van het format met twee kolommen
(voorgenomen activiteiten en wat er is gerealiseerd) de concrete
realisatie formuleren in outputtermen;
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Vergelijkende kengetallen op te nemen in tijd en/of vergelijkbare
gemeenten als Bergen, Heemstede, Laren en Wassenaar,
o Het jaarverslag een grotere verspreiding te geven onder de
inwoners van Bloemendaal en de vorm en ínhoud zodanig aan te
passen dat een optimale communicatie zal kunnen plaatsvinden.
o

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks

