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Over

het presidium
twee rapporten van de Rekenkamer Amsterdam en een rapport van de
Rekenkamer Amsterdam Centrum

Aan

De stadsdeelraad

Raadsvoorstel van

Wij stellen u voor om het volgende besluit te nemen:

De stadsdeelraad,
gelet op de adviezen van de raadscommissies van 10, 11, 16 en 17 mei 2006,
besluit:
1. De aanbevelingen van de Rekenkamer Amsterdam in diens rapport Voortijdig
Schoolverlaten (februari 2006) over te nemen en het dagelijks bestuur
opdracht te geven uitvoering te geven aan deze aanbevelingen, voorzover
relevant voor het stadsdeel, en hierover te rapporteren vóór het eind van
2006.
2. De aanbevelingen van de Rekenkamer Amsterdam in diens rapport
Subsidiëring welzijnsinstellingen (februari 2006) over te nemen en het
dagelijks bestuur opdracht te geven uitvoering te geven aan de aanbevelingen
en hierover te rapporteren vóór het eind van 2006. Daarbij wordt het bestuur
met name verzocht samenwerking te zoeken met andere stadsdelen als het
gaat om de Subsidieverordening alsmede om een
gebruikerstevredenheidsonderzoek te gaan doen.
3. De aanbevelingen van de Rekenkamer Amsterdam Centrum in diens rapport
Realisatie program-akkoord 2002-2006 stadsdeel Amsterdam Centrum
(maart 2006) over te nemen en hierover te rapporteren vóór het eind van
2006. Daarbij wordt het bestuur met name verzocht om de volgende keer
meer aandacht te besteden aan doelen die niet zijn gehaald alsmede om bij
de rapportage de doelen zó te formuleren dat de programma s beter meetbaar
en daarmee controleerbaar worden, waarbij ook de raad zelf bij zijn nadere
kaderstellingen (notities, moties, amendementen) in de loop van de
bestuursperiode moet zorgen voor beter geformuleerde doelstellingen.
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Toelichting
De doelen van de Rekenkamer zijn: onderzoek doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en daarover te oordelen in een openbaar
rapport. Met name het onderdoek over de realisatie van het Programakkoord 20022006 betreft in hoofdzaak de doeltreffendheid. Daarmee ligt in dit onderzoek het
accent op de eerste van de drie standaard - dualistische kernvragen :
Is bereikt, wat bereikt had moeten worden?
Hebben we gedaan wat we ervoor hadden willen doen?
Heeft het gekost wat het mocht kosten?.
Aanleiding voor het onderzoek door de Rekenkamer over het programakkoord 20022006 is in de eerste plaats geweest het rapport van het dagelijks bestuur van medio
2005 waarin hij verantwoording geeft over de uitvoering van het programakkoord.
In de tweede plaats heeft de Rekenkamer met dit eerste onderzoek voor stadsdeel
Centrum een zogeheten nulmeting willen doen naar de kwaliteit en de systematiek
van de verantwoording(sinformatie) van het bestuur.
In zijn algemeenheid spreekt heeft de commissie Algemene Zaken op 16 mei 2006 uit
dat het Programakkoord van de achterliggende vier jaar een goede vingeroefening is
geweest en dat de uitkomsten van het onderzoek nuttig gebruikt kunnen worden. De
commissie voegt daaraan toe dat als formuleringen niet SMART genoeg zijn de raad
dit zich aan moet trekken, het is niet alleen een zaak is van het dagelijks bestuur. In
de commissie Welzijn en Onderwijs van 10 mei 2006 werd met name opgemerkt dat
het bestuur ook bij zijn rapportages ook moet ingaan op de doelen die niet zijn
gehaald en warom niet. Dat kan interessante en leerzame informatie opleveren.
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