Handleiding Financiële kengetallen
-

Ga naar het onderdeel Cijfers
Selecteer het dossier ‘Financiën Openbaar Bestuur’
Selecteer de databron ‘Financiële kengetallen gemeenten’ of ‘Financiële kengetallen provincies’
Selecteer bij ‘Onderwerpen’ de kengetallen die u wilt zien en klik op ‘Tonen’
U ziet nu voor het jaar 2016 bij elk kengetal het gemiddelde van alle gemeenten/provincies.

Wil u de gegevens van alle gemeenten/provincies zien?
-

Klik bovenaan de pagina op de knop ‘Indelen en filteren’

-

Sleep het kenmerk ‘Gemeente’ of ’Provincie’ naar het veld ‘Rijen’ of ‘Kolommen’

-

Alle gemeenten verschijnen nu in de tabel.
Indien het kenmerk ‘Jaar’ reeds in hetzelfde veld (‘Rijen’ of ‘Kolommen’) staat, zijn de
gemeenten/provincies niet direct zichtbaar, omdat de tabel is ingeklapt. U kunt in de tabel op >
naast een jaartal klikken om de gemeenten voor dat jaar zichtbaar te maken.

-

Als u alle jaren wilt uitklappen, klik dan rechtsboven de tabel op de knop ‘Tabel uitklappen’.

Wilt u de gegevens van één of meerdere specifieke gemeente(n)/provincie(s) zien?
-

Klik bovenaan de pagina op de knop ‘Zoek gemeente’ of ‘Zoek provincie’

-

Typ de naam van de gemeente/provincie en selecteer deze.
Vink in het scherm ‘Geselecteerde instellingen’ eventueel nog andere gemeenten/provincies
aan en klik op ‘Toon resultaten’.
U ziet nu de gegevens van de geselecteerde gemeente(n)/provincie(s).

-

-

Indien u nog een gemeente/provincie wilt selecteren, klik dan weer op ‘Zoek gemeente’ of
‘Zoek provincie’.

Wilt u de gegevens van meerdere/alle jaren zien?
-

Klik bovenaan de pagina op de knop ‘Indelen en filteren’

-

Sleep het kenmerk ‘Jaar’ naar het veld ‘Rijen’ of ‘Kolommen’

-

Klik nu op het filtericoontje in het balkje met de tekst ‘Jaar’ in de tabel of bovenaan onder
‘Rijen’ of ‘Kolommen’.

-

Selecteer de gewenste jaren en klik op ‘OK’
De gegevens van de geselecteerde jaren verschijnen nu in de tabel
Indien het kenmerk ‘Gemeente’ of ’Provincie’ reeds in hetzelfde veld (‘Rijen’ of ‘Kolommen’)
staat, zijn de jaren niet direct zichtbaar, omdat de tabel is ingeklapt. U kunt in de tabel op >
naast een gemeente/provincie klikken om de jaren zichtbaar te maken. Als u alle
gemeenten/provincies wilt uitklappen, klik dan rechtsboven de tabel op de knop ‘Tabel
uitklappen’.

