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PERSBERICHT  Rotterdam, 18 december 2013 

 
College boekt nauwelijks vooruitgang in het realiseren van zijn 
doelen 
 
De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar de realisatie van de 
collegedoelstellingen 2010-2014. Hieruit komt naar voren dat het college er nauwelijks in is 
geslaagd om doelen die tussentijds niet of slechts gedeeltelijk waren gerealiseerd, te 
verbeteren. Daarnaast is gebleken dat van één derde van de 23 geformuleerde 
collegedoelstellingen geen resultaat kan worden vastgesteld. Aantoonbaar is wel dat het 
college van alle doelstellingen 21% volledig heeft gerealiseerd, 9% van de targets grotendeels 
is behaald en 37% van de doelstellingen niet zijn bereikt. Dit heeft de rekenkamer vandaag 
gepubliceerd in een brief aan de raad.  
 
In het collegewerkprogramma 2010-2014 heeft het college 23 doelstellingen geformuleerd. De 
doelstellingen geven de maatschappelijke effecten weer die het college aan het einde van deze 
collegeperiode gerealiseerd wil hebben. Met het einde van de collegeperiode in zicht heeft de 
rekenkamer onderzocht in welke mate het college de doelstellingen inmiddels heeft 
gerealiseerd. Om deze realisatie vast te stellen heeft de rekenkamer de verantwoording van het 
college onderzocht. 
 
Het onderzoek van de rekenkamer laat zien dat het college er in is geslaagd om 21 % van de 
collegetargets te realiseren. Zo is het o.a. gelukt om meer HBO afgestudeerden te behouden 
voor de stad, meer groene plekken in de stad te realiseren en het aantal vrijwilligers te laten 
toenemen. Voor 9% van de doelen geldt dat deze niet geheel, maar wel voor meer dan 80% zijn 
gerealiseerd. Dit betreft o.a. de doelstelling met betrekking tot de bereikbaarheid van de stad.  
 
Van de 23 collegedoelstellingen staat vast dat 37% niet is gerealiseerd. Het is bijvoorbeeld niet 
gelukt om de doelen op het gebied van schooluitval, geluidshinder, sportparticipatie en de 
uitstroom van bijstand naar werk te behalen. Daarnaast blijkt dat het college er nauwelijks in is 
geslaagd om doelstellingen waarvan de tussentijdse realisatie in 2011 en 2012 achterliep, 
zodanig te verbeteren dat deze doelen alsnog (gedeeltelijk) zouden kunnen worden 
gerealiseerd. Dit betreft o.a. de doelstellingen met betrekking tot betere onderwijsresultaten en 
het terugdringen van de uitstroom van gezinnen en hoger opgeleiden uit de stad. Voor deze 
laatste doelstelling zijn de mijlpalen in de gehele collegeperiode niet gehaald. Voor betere 
onderwijsresultaten geldt dat de tussentijdse mijlpalen in voorgaande jaren (bijna) gehaald 
zijn, maar dat het einddoel buiten bereik blijft.   
 
Uiteindelijk blijkt het bij een derde van de doelen niet mogelijk om een resultaat vast te stellen. 
De oorzaak hiervan is drieledig. Voor een deel van de doelstellingen ligt de oorzaak in het niet 
tijdig beschikbaar zijn van gegevens over het gerealiseerde resultaat. Bij de doelstellingen 
omtrent de gezondheid van de Rotterdammers, de wijkveiligheid en de jeugdoverlast is het 
college er al twee jaar achtereen niet in geslaagd een resultaat te verantwoorden. Daarnaast is 
in enkele gevallen de verantwoorde informatie niet relevant. Hierdoor kan eveneens niet 
worden vastgesteld of een doelstelling daadwerkelijk gerealiseerd is. Bij sommige 
doelstellingen, zoals de target taal en participatie, speelt mee dat de registratie van de 
resultaten onbetrouwbaar is. De onbetrouwbaarheid van de gegevens maakt dat het onmogelijk 
is om een uitspraak te doen over het al dan niet halen van deze collegetargets. Voor 
verschillende doelstellingen heeft het college zich ingespannen om de betrouwbaarheid van de 
registratiesystemen (met terugwerkende kracht) te verbeteren. Hierdoor is het college er 
bijvoorbeeld in geslaagd om bij het doel duurzame investeringen de betrouwbaarheid van de 
registratie te waarborgen zodat het behaalde resultaat kan worden vastgesteld.  


