Regeling beleidsindicatoren gemeenten: wijzigingen en actualisaties
De afgelopen maanden is gebleken dat er -om verschillende redenen- verdere actualisaties zijn
van de indicatoren die genoemd staan in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten. Dit zijn de
beleidsindicatoren die gemeenten sinds de wijziging van het BBV met ingang van het jaar 2017
in begroting en jaarstukken dienen op te nemen. Een overzicht van deze recente actualisaties
alsmede de eerdere aanpassingen van de regeling die sinds de eerste inwerkingtreding hebben
plaatsgevonden en die inmiddels in de Staatscourant zijn gepubliceerd is hieronder opgenomen.
Gelet op de relatief vele wijzigingen van de indicatoren wordt momenteel met het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gesproken over de wijze waarop en de
frequentie waarmee de wijzigingen plaatsvinden. Daarbij wordt ook bezien hoe de ministeriële
regeling waarin de te gebruiken indicatoren zijn vastgesteld zo goed mogelijk kan aansluiten op
de wensen uit de praktijk. Eventuele actualisaties van de beleidsindicatoren worden tijdig
aangekondigd op www.waarstaatjegemeente.nl.
Door verschillende wijzigingen is het aantal beleidsindicatoren inmiddels afgenomen. Verder
hebben gemeenten aangegeven dat bepaalde beleidsindicatoren verbeterd kunnen worden. De
komende maanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak daarvoor. Zodra meer informatie
beschikbaar is, zult u hierover worden geïnformeerd.

Actualisaties eventueel eind 2018 aan te passen in de Regeling beleidsindicatoren
gemeenten
Februari 2018
Aanpassen: Voortijdig Schoolverlaters
In overleg met DUO en Ingrado is besloten om de indicator ‘Voortijdig Schoolverlaters’ niet
langer direct van DUO te betrekken maar dit te laten verlopen via een kwaliteitsslag bij Ingrado.
Op die manier wordt 100% aangesloten bij landelijk overeengekomen indicatoren. Verschil met
voorgaande cijfers/definities is nihil. Waarstaatjegemeente.nl komt in 2018 met een update van
de cijfers.
Vervallen: Hardekern Jongeren
Het KLPD heeft aangeven dat de indicator ‘Hardekern Jongeren’ niet langer wordt geupdate. De
reden hiervoor is dat de KLPD is overgestapt op een nieuw registratiesysteem waardoor deze
cijfers niet meer beschikbaar komen. Om die reden is deze indicator komen te vervallen.
Vervallen: Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig/
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met fietser
De indicatoren “Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een fietser” en “Ziekenhuisopname
na verkeersongeval met een motorvoertuig” komen te vervallen. Na wijzigingen in het beleid van
de bronhouder kunnen er niet langer voldoende updates beschikbaar worden gesteld voor deze
indicatoren. Hierdoor zijn deze indicatoren niet meer duurzaam.
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Reeds gewijzigd in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten
November 2017
Aangepast: Percentage niet-sporters
De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS
en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de
Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). Dit onderzoek wordt om de vier jaar uitgevoerd. Omdat in
2012 en 2016 een aantal GGD’en op regioniveau niet heeft deelgenomen, is deze indicator niet
voor alle gemeenten beschikbaar. In die gevallen is de in de ministeriële regeling genoemde
hardheidsclausule van toepassing.
Vervallen: Bruto Gemeentelijk Product
De indicator ‘Bruto Gemeentelijk Product’ die door de Atlas voor Gemeenten werd geleverd,
vervalt omdat deze indicator niet duurzaam blijkt te zijn. Voortzetting van deze indicator zou een
aanpassing van definities en onderliggende berekeningen betekenen, waardoor de resultaten in
de loop van de tijd onvergelijkbaar worden. Om die reden is deze indicator komen te vervallen.
Vervallen: Percentage achterstandsleerlingen
De indicator ‘Percentage achterstandsleerlingen’ die vanuit het Verwey-Jonker Instituut wordt
geleverd, wordt in de volgende set Kinderen in Tel niet meer opgenomen. De reden hiervoor is
dat op dit moment het aantal achterstandsleerlingen zeer sterk terugloopt, doordat ouders
steeds vaker hoger zijn opgeleid. Om die reden heeft deze indicator minder zeggingskracht
gekregen. Het gevolg hiervan is dat de indicator is komen te vervallen.
November 2016
Aangepast: Absoluut en Relatief verzuim
De definities van de indicatoren ‘Absoluut verzuim’ en ‘Relatief verzuim’ zijn aangepast. In
overleg met het ministerie van OCW en DUO zijn definities ontwikkeld die scherper aansluiten bij
wat er nu op rijksniveau wordt gemeten. Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen
het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente. De cijfers vanaf het schooljaar 2014/2015
(volgens nieuwe definitie) zijn aangepast en via waarstaatjegemeente.nl beschikbaar gesteld.
Deze inhoudelijke verbetering leidt ertoe dat voor veel gemeenten de waarden van deze
indicatoren zullen wijzigen.
Aangepast: Hernieuwbare elektriciteit
Door aanscherping van de cijfers en het gebruik van extra bronnen zijn diverse waarden van de
indicator ‘Hernieuwbare elektriciteit’ gewijzigd. De nieuwe cijfers zijn via waarstaatjegemeente.nl
beschikbaar gesteld.
Aangepast: Demografische druk
Daarnaast wordt de indicator ‘Demografische druk’ gewijzigd. Deze wordt nu berekend als
aandeel jongeren (<15 jaar) en ouderen (> 65 jaar) ten opzichte van de groep 15 tot 65 jaar.
Gemeenten zijn vertrouwd met de gangbare definitie die het CBS hanteert waarbij wordt
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gekeken naar de leeftijdscategorieën 0-19 jaar, 20-65 jaar, en 65+. Om die reden is deze
indicator aangepast. Dit leidt er toe dat de waarden zijn veranderd.
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