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Onderwerp: intern onderzoek naar effecitiviteit van monitoring speerpunten duurzaamheid

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:
De notitie “De effectiviteit monitoring speerpunten duurzaamheid”, waarin verslag is gedaan van het
onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet naar de effectiviteit van de monitoring van de speerpunten
duurzaamheid. Uit het onderzoek komt naar voren dat er verbeterslagen kunnen worden gemaakt op
het gebied concrete doelformulering, monitoring van keuzes op andere beleidsterreinen en toelichting
op de voortgang van projecten. Uit het onderrzoek volgen enkele aanbevelingen. Een plan van
aanpak geeft weer hoe gevolg zal worden gegeven aan deze aanbevelingen.
Inleiding
In de vastgestelde onderzoeksagenda 2020, die is opgenomen in de programmabegroting 2020-2023,
is vastgesteld dat er een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 213a van de Gemeentewet, wordt
uitgevoerd naar de mogelijke verbeteringen van de monitoring van de speerpunten duurzaamheid.
Op kadernota Duurzaamheid wordt ieder jaar een monitoring gedaan. Deze monitoring dient de
voortgang van de projecten inzichtelijk te maken en te laten zien hoe de projecten en deelthema’s uit
het uitvoeringsprogramma bijdragen aan de hogere doelen van de zes speerpunten die beschreven

zijn in de kadernota. De monitoring van de voorgaande jaren behoeft een verbeterslag om de
verschillende projecten op basis van effectiviteit met elkaar te kunnen vergelijken.
Kernboodschap
Deze notitie heeft als doel om de te achterhalen hoe de monitoring van de speerpunten uit het
Uitvoeringsplan 2017-2020 (en Actieplan 2021-2024) verloopt en verbetert kan worden. Hiervoor zijn
gesprekken gevoerd met medewerkers van team Duurzaamheid. Uit deze gesprekken en de
geanalyseerde documenten is gebleken dat er al verbeterslagen zijn gemaakt, maar deze kunnen op
het gebied van concrete doelformulering, monitoring van keuzes op andere beleidsterreinen en
toelichting op de voortgang van projecten nog verbeterd worden.
Uit het onderzoek komende volgende aanbevelingen:
1. Stel concretere doelen en tijdspaden op per project. Formuleer deze waar kan in cijfers.
2. Formuleer criteria die gebruikt worden voor de monitoring van een project.
3. Monitor keuzes die op andere beleidsterreinen worden gemaakt die van invloed kunnen zijn
op de duurzaamheidsdoelstellingen.
4. Licht in de voortgangsrapportages de voortgang toe.

Vervolg
Middels het plan van aanpak wordt aan de aanbevelingen gevolg gegeven.
BIJLAGEN
Rapportage ‘De effectiviteit monitoring speerpunten duurzaamheid’
VB 213a duurzaamheid

