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Meer aandacht collegetargets nodig in politiek debat
Het Rotterdamse college heeft aan het eind van de collegeperiode zeven targets van de
vijftien collegetargets (bijna) gehaald. Vijf targets zijn niet gehaald en drie targets konden
niet worden beoordeeld. Het is belangrijk dat de raad in debat gaat met het college over de
resultaten. Dit gebeurt te weinig. Zo blijkt uit een van de zeven lessen in het licht van een
reflectie over twintig jaar collegetargets door de rekenkamer. Dit en meer concludeert de
Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Tijd voor targets.’
De rekenkamer heeft in haar rapport ‘Tijd voor targets’ de behaalde resultaten en de toelichting
daarop beoordeeld, zoals die zijn opgenomen in de bestuurlijke eindverantwoording 2018-2022
van het college. De collegetargets zijn een belangrijk instrument van de raad om het
collegebeleid in samenhang te controleren. Daarnaast heeft de rekenkamer lessen getrokken
uit een reflectie over twintig jaar werken met collegetargets.
beoordeling eindverantwoording 2018-2022
Voor de periode 2018-2022 heeft het college vijftien targets geformuleerd. De rekenkamer stelt
vast dat zeven targets (47%) voor meer dan 80% zijn behaald. Vijf targets zijn niet gehaald
(33%). Een overzicht van de beoordeling is hieronder weergegeven:

De rekenkamer constateert dat het college bij de targets meestal voldoende uitlegt waarom ze
wel of niet zijn gehaald en wat het college heeft gedaan om het beoogde doel te halen. Deze
toelichting is belangrijk voor de raad om het debat te voeren met het college over het behalen
van de politieke doelen.
lessen uit 20 jaar collegetargets
Na twintig jaar collegetargets is een van de lessen dat onafhankelijke controle van de realisatie
van collegetargets noodzakelijk is. Een andere les gaat over het feit dat de raad meer aandacht
en tijd zou moeten hebben voor het politieke debat over de collegetargets. De raadsbehandeling
van de targets vond de afgelopen jaren vaak versnipperd plaats. Dit ondanks het feit dat de
raad in de afgelopen twintig jaar een nuttig instrument in handen had om het college te
controleren. Volgens Marjolein van Asselt, de nieuwe directeur van de rekenkamer, is het
daarom belangrijk dat dit unieke Rotterdamse instrument goed gebruikt wordt. “Benut het voor
de politieke oordeelsvorming. Maak tijd voor targets.”

positie rekenkamer
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
beleid, het financieel beheer en de organisatie van het gemeentebestuur. Zij doet dat ten
behoeve van de gemeenteraad. Hiermee draagt de rekenkamer bij aan het versterken van de
lokale democratie en de kwaliteit van het gemeentebestuur.
De rekenkamer licht dit rapport toe in een openbare raadsbrede technische sessie op
dinsdag 8 februari 2022. De gemeenteraad behandelt de eindverantwoording van collegetargets
in de raadsvergadering van donderdag 24 februari 2022 en kan daarbij dit rapport van de
rekenkamer benutten.
contact
Het rapport is digitaal beschikbaar op https://rekenkamer.rotterdam.nl/. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Fung via tel. 06-43249643.

