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Aandachtspunt Oordeel Waar is de belangrijkste 

informatie hierover te 

vinden? 

Toegankelijkheid informatie   

Is hoeverre is de kaderstellende 

informatie toegankelijk en 

compleet? 

Goed Beleid staat in de 

Bereikbaarheidsvisie en 

jaarstukken geven de 

actuele stand van zaken 

/ projecten weer. 

Is voldoende informatie te 

vinden voor/over de eigen 

gemeente? 

ja Zowel via trekkerschap 

per 

gemeente/programma 

als in de projectenlijst. 

Producten/diensten/doelen   

Welke producten/diensten 

worden geleverd en is dit 

voldoende concreet? 

Meer bestuurlijke samenwerking, 

initiëren van gemeente-

overstijgende projecten, 

mogelijkheden voor verdere 

verbetering worden in de evaluatie 

opgepakt. 

Bereikbaarheidsvisie 

Zuid-Kennemerland en 

jaarstukken. 

Zijn de beoogde doelen voor het 

begrotingsjaar helder en 

concreet? 

ja Jaarplan/begroting 2020 

Zij er –kwaliteits- normen 

gesteld over de te leveren 

producten en/of diensten?  

Nee, er worden geen concrete 

producten of diensten afgenomen. 

n.v.t. 

Soft controls   

Is er voldoende aandacht voor 

soft controls als goede relatie, 
loyaliteit, integriteit, openheid, 

respect, vertrouwen, 

verantwoordelijkheid 

Ja, goed functionerend overleg in 

ambtelijke projectgroepen en 

bestuurlijke stuurgroep; 

programmamanager (sinds 2017) 

heeft nog extra toegevoegde 

waarde. 

Gemeenschappelijke 

regeling (spelregels) en 

regulier ambtelijk en 

bestuurlijk overleg. 

Financiën en accountant   

Hoe ontwikkelen de baten en 

lasten zich in het begrotingsjaar? 

Bijdrage van gemeente in 

mobiliteitsfonds is vast. 

meerjarenbegroting 

In hoeverre is er voldoende 

informatie over lasten, baten en 

balansgegevens?  

voldoende Gemeente Haarlem 

beheert het 

mobiliteitsfonds en 



levert financiële 

begroting + jaarverslag 

aan. 

Specifieke punten gemeente 

Bloemendaal 

  

Zijn er specifieke punten van 

belang over het begrotingsjaar 

voor de gemeente Bloemendaal? 

Niet rechtstreeks vanuit de GR, wel 

kan het gebeuren dat een project in 

Bloemendaal alleen kan worden 

uitgevoerd als de gemeente een 

eigen bijdrage levert. 

Projectspecifiek, indien 

aan de orde volgt een 

separate 

kredietaanvraag bij de 

raad. 

Overig   

Welke andere punten zijn van 

belang? 

In 2019 volgt evaluatie van de GR. Uit de evaluatie kunnen 

verbetervoorstellen 

komen, zowel in de GR 

zelf als in de beleidsvisie 

en de aanhaking op 

mobiliteitsprogramma s 
van MRA en 

provincie/Rijk. 

 


