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Agenderen notitie over prestatie-indicatoren

Geachte dames en heren,

Tijdens de raadsconferentie ‘Raad aan Zet’ in september 2008 heeft u met
elkaar gesproken over het nut en de noodzaak van goede prestatie-indicatoren
en van het leggen van duidelijke relaties tussen doelen van programma’s en de
outcome van thema’s en producten.
De Auditcommissie i.o. heeft deze onderwerpen verder opgepakt en heeft
hieraan in haar vergaderingen regelmatig aandacht besteed.
Nu ligt er een conceptnotitie met de titel ‘Aanbevelingen Auditcommissie i.o.
t.a.v. de programmabegroting’ (zie bijlage).
Voor het einde van het jaar wil de Auditcommissie met een definitief document
komen. Dit document moet de raad en de opstellers van de begroting 2011
handvatten bieden voor hoe men doelen en resultaten aan elkaar zouden
kunnen verbinden en welke indicatoren men zou kunnen gebruiken.
Deze notitie zal u ter vaststelling worden aangeboden.
De Auditcommissie wil op dit moment graag met andere raadsleden van
gedachten wisselen over de eerder genoemde conceptnotitie. Uw inbreng kan
dan worden meegenomen bij het schrijven van de definitieve versie. De
Auditcommissie denkt daarbij aan een discussie in de Adviescommissie die
maximaal 1,5 uur duurt. Binnen deze tijd zal Petra van Lange een toelichting
geven op de notitie. Verder is zij bereid de discussie te leiden.
Omdat de Auditcommissie de eindnotitie voor het eind jaar aan u wil aanbieden,
verzoekt zij u de conceptnotitie vóór half oktober te agenderen.

Wij stellen u voor:
1. Voor half oktober een programmakamer Financiën met een tijdsduur van 1,5
uur (twee blokken) te agenderen, waarin de conceptnotitie Aanbevelingen
Auditcommissie i.o. t.a.v. de programmabegroting besproken kan worden.
2. Voor deze kamer alle raadsleden uit te nodigen en het mogelijk te maken
met meerdere woordvoerders per fractie een inbreng te leveren.
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