


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 









figuur Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-1: schematische weergave bevindingen 





 realisatie mijlpalen  2012 

categorie aantal kleur 

mijlpaal 2012 gehaald 3 targets 11 (bereikbaarheid stad), 13 (duurzame  investeringen), 20 (groen-indicator) 

mijlpaal 2012 voor 80 tot 100% gehaald 3 targets 1 (cito scores), 10 (100 investeringsprojecten RIA), 22 (meer bewoners, werknemers 

en bezoekers binnenstad) 

mijlpaal 2012 niet gehaald 5 targets 2 (terugdringen schooluitval), 3a(uitstroom bijstand), 3b(uitstroom bijstand), 12 

(bereikbaarheid haven), 14 (geluidhinder) 

realisatie niet vast te stellen, omdat:   

realisatiecijfer niet relevant 1  target 17 (terugdringen geweld tegen publieke functionarissen) 

realisatiecijfer oncontroleerbaar 1  target 7 (kwetsbare personen)  

geen mijlpaal 10 targets 4, 5, 6*, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21 (zie bijlage 1) 

                                    onjuist 3 Target 10 (100 investeringsprojecten RIA), 13 (duurzame investeringen), 23 (meer 

bewoners, werknemers en bezoekers binnenstad) 



vergelijking college-  rekenkamer 

college rekenkamer 

10 10  bleek onjuist,  juiste aantal was lager 

11 11 

13 13 

17 17 bleek niet relevant 

20 20 

22 22 college hanteerde onjuiste mijlpaal 

  











aanbeveling 5 

 

 

 

 





bijlage 1 realisatie mijlpalen en toelichting

tabel 3-3: overzicht realisatie mijlpalen (nummer 1 t/m 11)

18 titel nog onbekend

Rotterdam
Rekenkamer

nummer

1

2

3a

3b

4

5

6

7

8

9

10

11

target

betere onderwijsresultaten

terugdringen schooluitval

uitstroom bijstand

uitstroom bijstand

behoud Rotterdamse

afgestudeerden

sportparticipatie

taal en participatie

kwetsbare personen

vrijwilligerswerk

een goede gezondheid

100 investeringsprojecten

RIA

bereikbaarheid – stad

beoogd resultaat

Aan het eind van de collegeperiode liggen de scores voor taal en rekenen in

Rotterdam significant dichterbij het landelijk gemiddelde dan in 2010

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (ongekwalificeerde uitstroom uit

het onderwijs) neemt jaarlijks af met 10% in deze collegeperiode

In de collegeperiode activeren we 20.000 bijstandsgerechtigde

Rotterdammers; 10.000 bijstandsgerechtigde stromen uit naar betaald werk.

In de collegeperiode activeren we 20,000 bijstandsgerechtigde Rotterdammers

- 10,000 bijstandsgerechtigde Rotterdammers die nog niet kunnen uitstromen

naar werk, ontwikkelen zich een stap omhoog op de Participatieladder

Het aantal HBO'ers en WO'ers afgestudeerd aan Rotterdamse instellingen voor

hoger onderwijs dat anderhalf jaar na afstuderen in de regio en daarbinnen de

stad werkt neemt over de collegeperiode gemiddeld met anderhalf procent

punt toe ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.

Het verhogen van de sportparticipatie onder Rotterdammers vanaf 6 jaar tot

64% aan het einde van deze collegeperiode.

In deze collegeperiode zet 60% van de deelnemers aan een taal- en

participatietraject (duaal traject) één of meerder stappen op de

participatieladder (behaalt het participatieresultaat).

Aan het eind van deze collegeperiode is er bij 9.200 zeer kwetsbare

Rotterdammers sprake van een stabiele situatie voor leefgebieden zoals

wonen, zorg, justitie, dagbesteding (werk, stage, scholing) inkomen en

sociaal netwerk.

Het succes van 140,000 Rotterdamse vrijwilligers wordt in deze collegeperiode

in ieder geval vastgehouden, tegen de landelijke trend in.

Aan het eind van deze collegeperiode is de gemiddelde ervaren gezondheid in

tenminste twee achterstandswijken met 10% verbeterd t.o.v. 2010.

Met behulp van de Rotterdam Investment Agency realiseren van 100

investeringsprojecten (succesvolle proposities) in deze collegeperiode.

De gemiddelde snelheid op zes hoofdinvalswegen naar het centrum blijft in

beide richtingen op 25 km/u: Maasboulevard, A. van Rijckevorselweg, Groene

Kruisweg-Dorpsweg, Stadionweg-Laan op Zuid, Tjalklaan-Vierhavensstraat-

Westzeedijk, Vaanweg-Pleinweg, Stadhoudersweg-Statenweg

mijlpaal 2012

gemiddelde Rotterdamse

Cito-score: 532,6

5,0 % nieuwe voortijdig

schoolverlaters

2.500

3.200

geen

geen

geen

6.550 (cumulatief)

geen

geen mijlpaal geformuleerd

70 investeringsprojecten

cumulatief over 2010, 2011 en

2012

De gemiddelde snelheid op

de hoofdroutes is minimaal

25 km/uur.



19 titel nog onbekend

Rotterdam
Rekenkamer

realisatie jaarverslag 2012

gemiddelde Rotterdamse

Cito-score: 532,5

6,4%

1.520

1.799

73,9%

3402 (cumulatief)

72 investeringsprojecten (cumulatief)*

De twaalf hoofdroutes voldoen aan de

target.

oordeel rekenkamer toelichting

Mijlpaal 2012 is voor 93% behaald. Ten opzichte van de nulmeting

(531,2) moest de citoscore stijgen met 1,4 en dat is 1,3 geworden.

Mijlpaal 2012 is niet gehaald.

Het doel ten opzichte van de nulmeting is 1.3% afname. Gerealiseerd is

0,1% toename.

Mijlpaal 2012 is voor 60% gehaald. Cumulatief ligt de target niet op

koers; het totale resultaat over 2010 t/m 2012 ligt onder het

cumulatieve aantal uit de mijlpalen 2010 t/m 2012.

Systeem is volgens Concern Auditing recent goed bevonden.

Mijlpaal 2012 is voor 56% gehaald.

Er is geen mijlpaal voor 2012 geformuleerd.

Er is geen mijlpaal voor 2012 geformuleerd.

Er is geen mijlpaal voor 2012 geformuleerd. Daarnaast is ondanks

verbetermaatregelen het resultaat oncontroleerbaar omdat de

achterliggende registratie niet betrouwbaar is, dan wel met

terugwerkende kracht betrouwbaar te maken is.

Deze target bleek oncontroleerbaar omdat de realisatie van vóór 2012,

die meetelt in de realisatie van 2012 (cumulatieve doelstelling) niet aan

de hand van wat in het huidige definitieboekje is opgenomen kan

worden getoetst.

Bij deze collegetarget is geen mijlpaal 2012 geformuleerd en geen

meting verricht in 2012.

Bij deze collegetarget is geen mijlpaal 2012 geformuleerd en geen

meting verricht in 2012.

* Het college verantwoordt een resultaat van 72. Dit resultaat is onjuist.

Van deze 72 investeringsprojecten blijken er 9 niet meer in de regio

Rotterdam gevestigd te zijn. Daarnaast blijken 3 investeringsprojecten

niet te voldoen aan de eis in het definitieboekje dat er een confirmation

letter aanwezig moet zijn met daarin genoemd het investeringsbedrag

na 3 jaar. Er zijn in 3 jaar 60 investeringsprojecten volgens de

rekenkamer.

De mijlpaal is behaald.



tabel 3-3: overzicht realisatie mijlpalen (nummer 12 t/m 22 )

nummer

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

target

bereikbaarheid – haven

duurzame investeringen

geluidhinder

wijkveiligheid

voorkomen afglijdend

gedrag jongeren en

terugdringen jeugdoverlast

terugdringen geweld tegen

publieke functionarissen

uitstroom gezinnen, hoger

opgeleiden en hogere

inkomens

woontevredenheid

groen-indicator

programma Zuid

(uitstroom gezinnen,

hoger opgeleiden en

hogere inkomens

meer bewoners,

werknemers en bezoekers

binnenstad

beoogd resultaat

De autobereikbaarheid van de haven moet al tijdens de ombouw van de A15

verbeteren. Aan het einde van deze collegeperiode heeft de automobilist die

in de spits op de A15 reist tussen Maasvlakte en Vaanplein, in beide richtingen

gemiddeld 91% zekerheid dat zijn reis niet langer duurt dan 38 minuten.

In 2009 was deze zekerheid in de avondspits haven uit onder de maat

met 80,2%.

Aan het einde van de collegeperiode is in Rotterdam en de haven voor

minimaal 350 miljoen aan duurzaamheid geïnvesteerd.

15.000 Rotterdammers hebben aan het einde van de collegeperiode in hun

woning een geluidsbelasting als gevolg van verkeerslawaai die minimaal 3 dB

lager ligt dan in 2010

Aan het einde van deze collegeperiode scoren de vier Focuswijken veilig (Oude

Westen, Nieuwe Westen, Hillesluis en Tarwewijk) minimaal een 'zes'

op de veiligheidsindex.

Het percentage Rotterdammers dat aangeeft vaak last te hebben van groepen

jongeren daalt in deze collegeperiode met 25% ten opzichte van de

veiligheidsindex 2010.

Aan het einde van deze collegeperiode is het aantal geweldsincidenten tegen

publieke functionarissen met minimaal 20% gedaald

gedurende deze collegeperiode slagen wij erin meer gezinnen, hoger

opgeleiden en hogere inkomens voor de stad te behouden. In 2013 is het

aandeel van de gezinnen, de hoger opgeleiden en de hogere inkomens in de

verhuisstroom uit de stad met 10% ten opzichte van 2009 gedaald.

Aan het einde van deze collegeperiode is het aandeel van de Rotterdammers

dat tevreden is met de eigen woonsituatie en geen overlast ervaart (hoge

waardering van woning en woonomgeving, buurt en samenleven) met 15%

ten opzicht van 2008 gestegen.

Het gemiddelde areaal groen en water neemt gemiddeld in de 10 wijken met

het minste groen (en water) toe.

Gedurende deze collegeperiode slagen wij erin meer gezinnen, hoger

opgeleiden en hogere inkomens voor de stad te behouden. Zeker voor

Rotterdam Zuid hebben wij daarin een grote ambitie, omdat we willen dat

Zuid op dit punt extra vooruit gaat. Wij meten dit af aan het aandeel van deze

groepen in de verhuisstroom uit Zuid: in 2013 is dit aandeel met 15% ten

opzicht van 2009 gedaald. deze target is een verbijzondering van onze target

op het gebied van wonen.

Aan het einde van deze collegeperiode trekt de binnenstad: 5% meer

bewoners; 5% meer werknemers; 10% meer bezoekers.

Rekenkamer
Rotterdam

20 titel nog onbekend

mijlpaal 2012

De reistijd is maximaal 38

minuten met een betrouw-

baarheid van 89% in 2012.

€ 262,5 miljoen cumulatief over

2010, 2011 en 2012

9.000 cumulatief over 2010,

2011 en 2012

geen

geen

-/- 11,5% (ten opzichte van de

nulmeting (447) in 2010)

geen

geen

7 stenige plekken worden

vergroend

geen

bewoners +3,5%

werknemers + 3,2%

bezoekers + 6,6%



realisatie jaarverslag 2012

De gemiddelde snelheid in de avondspits

‘haven uit’ is in 2012 verslechterd van

39,0 minuten naar 39,5.

De betrouwbaarheid van de reistijd is

verbeterd van 79,8% naar 80,0%.

€ 301,6 miljoen*

4.195

-/- 49% (in 2012 zijn 226 gewelds-

incidenten gemeld en geregistreerd)

7

inwoners +2,9%

werknemers +1,8%

bezoekers +9,4%*

oordeel rekenkamer

Rekenkamer
Rotterdam

21 titel nog onbekend

toelichting

De mijlpaal 2012 is niet gehaald. Zowel de snelheid als de

betrouwbaarheid over 2012 voldoen niet aan de target.

Het bedrag in het jaarverslag is niet juist. Uit het onderzoek bleek dat dit

€ 297,46 miljoen moet zijn.

Het college geeft in het jaarverslag aan dat een niet te overbruggen

achterstand in de realisatie van de geluidtarget is ontstaan door de

bezuinigingen op het onderhoudsbudget van hoofd- en verzamelwegen.

Bij deze collegetarget is geen mijlpaal 2012 geformuleerd en geen

meting verricht in 2012.

Bij deze collegetarget is geen mijlpaal 2012 geformuleerd en geen

meting verricht in 2012.

De registratie bestaat uit meldingen van geweld tegen publieke

functionarissen en niet het aantal gevallen van geweld en is daarmee

niet relevant. Daarnaast is de registratie van meldingen vanaf 2012 op

orde maar de jaren daarvoor, 2011 en 2010, en dus ook de nulmeting

niet. Deze zijn niet als betrouwbaar aan te merken.

Bij deze collegetarget is geen mijlpaal 2012 geformuleerd en geen

meting verricht in 2012.

Bij deze collegetarget is geen mijlpaal 2012 geformuleerd en geen

meting verricht in 2012.

De mijlpaal 2012 is behaald.

Bij deze collegetarget is geen mijlpaal 2012 geformuleerd en geen

meting verricht in 2012.

*Het percentage van het aantal inwoners in de verantwoording bleek

onjuist, dit is 3,3% in plaats van 2,9%. Ook de mijlpalen in het

jaarverslag bleken onjuist.

De target is goeddeels gehaald



 
Legenda  realisatie mijlpalen  2012 

 
categorie   

mijlpaal 2012 gehaald   

mijlpaal 2012 voor 80 tot 100% gehaald   

mijlpaal 2012 niet gehaald   

realisatie niet vast te stellen, omdat:   

realisatiecijfer niet relevant   

realisatiecijfer oncontroleerbaar   

geen mijlpaal   

De verantwoording van het college is 

onjuist 
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