
Indicatoren en streefwaarden bij de Doelenboom 
begroting 2021 



Het proces van de Doelenboom, Indicatoren & Streefcijfers

• Bij vaststellen begroting 2020 gaf u GS opdracht te komen tot nieuwe 
doelenboom met set van indicatoren en streefcijfers.

• Doelenboom voor begroting 2021 vastgesteld op 8 juli 2020.

Dit was versie 3.0 na serie van commissie vergaderingen.

• Indicatoren versie 1.0.    

Eerste stap op weg naar versie 3.0 op 11 november 2020.  
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Aantal indicatoren per programma (94 in totaal)
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49 van de 94 indicatoren zijn overgenomen 
uit begroting 2020 (en 2019)

45 van de 94 indicatoren zijn nieuw





Enkele uitgangspunten

• Gemiddeld 2 indicatoren per beleidsdoel.  (Er liggen ook vragen om 
P&C stukken in te dikken, niet ‘verdrinken’ in informatie)

• Effect indicatoren niet in programma’s opgenomen.  Wel in hoofdstuk 
3 paragraaf 9 van de begroting. Eerste opmaat van Brede Welvaart 
indicatoren. (16 indicatoren).

• Gegevens voor indicator moeten er zijn. Betrouwbaar, duidelijk, 
eenduidig, openbaar, voldoende waarborg continuïteit, geen tot zo 
min mogelijk kosten bij vaststellen indicator.   



Enkele uitgangspunten

• Voor Brede Welvaart indicatoren sluiten we aan bij de regionale Brede 
Welvaart Monitor van CBS die in opbouw is.  Presenteren we in aparte 
paragraaf in de begroting en jaarverslag.

• Financiële kengetallen blijven opgenomen in verplichte paragraaf 4.1. in 
begroting en hoofdstuk 1 conform afspraken hierover in de FAC.

• Indicatoren (getallen, percentages) vervangen niet de beleidsvoornemens 
en verantwoording in de teksten.

• Programma overhead is geen beleidsprogramma en daarom niet voorzien 
van indicatoren.



Stappen doorontwikkeling P&C stukken

• Begroting 2018 een programmastructuur

• Begroting 2019 een doelenboom met set indicatoren

• Begroting 2021 expliciet door PS vastgestelde doelenboom

• Begroting 2021 verdubbeling prestatie indicatoren

nieuwe presentatie financiële kengetallen

• Begroting 2022 doorontwikkeling Brede welvaart indicatoren

visualisatie cijfers en doelen, leesbaarheid

……………

• Begroting 2023 ……………


