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Wat willen we behandelen?

• Even voorstellen…… 

• Gemeentefinancien (inkomsten / uitgaven)

• Reserves & voorzieningen

• Begrotingssaldo en ontwikkelingen

• Gemeentecontrol en rechtmatigheid

• Planning & Control cyclus



Even voorstellen…

Cluster Financiën (50 fte)

Manager Financiën (Peter Versluis)

Strategisch Business Advies (Karel Weeda) 

Team Financiële specialisten (o.a. P&C)

Team Financieel advies

Team Financiële Services (administratie)

Team Belastingen (Ridderkerk)

Gemeentecontrol (Rob van der Stoel)

Onafhankelijk gepositioneerd



Wat denkt u;

Hoeveel geven we uit?

Hoeveel komt er binnen?

Begroting GR BAR-organisatie.
- Kosten bedrijfsvoering

- uitvoeringskosten lokaal autonoom beleid

Begrotingsomvang
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Gemeentefinancien inkomsten



Gemeentefinancien uitgaven



Reserves en voorzieningen

Reserves:

- Bufferfunctie, weerstandsvermogen

- Algemene reserve en bestemmingsreserve

- Onderscheid incidenteel en structureel

Voorzieningen:

- Opvangen kosten toekomstige verplichtingen

Algemene reserve dient ter dekking van de risico’s en 

bepaalt mede het weerstandsvermogen.

Gemeentecontrol: Monitoren, toetsen en adviseren over 

de kaders van de financiële positie van de gemeente



Risicobeheersing en Weerstandsvermogen.

Bron: concept jaarrekening 2021

Risico's Weerstandscapaciteit

Bedrijfsproces Algemene reserve

Financieel Reserve MPO

Imago/politiek Reserve Sociaal domein

Informatie/strategie

Juridisch/aansprakelijkheid

Letsel/veiligheid

Materieel

Milieu

Personeel/Arbo

Product

Weerstandvermogen

Ratio weerstandsvermogen = 
Beschikbare 

weerstandscapaciteit
=

€ 17.241.558
= 3,92

Benodigde 

weerstandscapaciteit

(€ 3.758.500 + € 1.040.800) = 

€ 4.799.300

>2,0 is uitstekend

Nota R&V: Algemene Reserve > 6 miljoen 

Weestandsratio > 1,5



Begrotingssaldo en ontwikkelingen

Omschrijving 2023 2024 2025 2026

Meerjarig perspectief van de Begroting 2022 685.000 495.600 695.300 -23.000

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021 -149.000 -150.000 -153.800 -153.800

Structurele effecten jaarrekening 2021 0 0 0 0

Structurele effecten 1e tussenrapportage 2022

Uitgangspunt voorjaarsnota 2023 536.000 345.600 541.500 -176.800

- Inflatie

- Indexatie

- Herijking gemeentefonds

- Stijgende energieprijzen en grondstoffen

- Regeerakkoord Rutte IV doorrekening

- Krapte arbeidsmarkt, lonen en CAO

- Oorlog Oekraïne en gevolgen (lokaal opvang vluchtelingen, globaal recessie)

- Woningbouwopgaven, energietransitie, hervormingsagenda jeugd

- Meicirculaire! (onduidelijkheid financiering Rijk)

Planning en momenten raad.



1. Onafhankelijk

2. Adviserend

3. Toetsend

Rol / belang van gemeentecontrol:

Actieve rol op het gebied van:

- Toepassing van wetten en regels

- Richtlijnen 

- Procedures en protocollen
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Gemeentecontrol en rechtmatigheid:



Gemeentecontrol en raad

Taken gemeentecontroller o.a.:

1. Adviseur van de griffie en raadsleden inzake financiële en 

accountantszaken m.b.t. de controle en de rechtmatigheid

2. Monitoren van de voortgang collegeprogramma

3. Signaleren en rapporteren omtrent afwijkingen beschikbaar 

gestelde middelen, planningen of inhoudelijke afwijkingen

4. Monitoren, toetsen en adviseren over de kaders van de financiële 

positie van de gemeente
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Colleges van B&W leggen voor het eerste 
rechtmatigheidsverantwoording, af in de 
jaarstukken

- Wijzigingswet wordt geconsulteerd (eerste 
helft 2020)

- 14 december 2020 Consultatieversie 
Kadernota rechtmatigheid door cie. BBV 

- 20 maart 2020 publicatie van commissie 
BADO

- 2 november 2020 Handreiking VNG/IPO

2020

2021

Commissie BBV publiceert concept 
rechtmatigheidsverantwoording (17 januari 
2020)

2019

Waar staan we nu?

24 juni 2021 
Ministerie van 

BZK: 
invoeringsjaar:

2022

2023

- Behandeling in Parlement in 2021
- Kadernota rechtmatigheid door cie. BBV
- Notitie paragraaf bedrijfsvoering 

2017

2022

Rechtmatigheid – Oude en nieuwe situatie



Wat betekent de nieuwe verantwoordelijkheid voor het college en raad?

• Gemeente stelt zelf rechtmatigheidsverantwoording op
• Accountant verantwoordelijk voor getrouwheidsoordeel
• Herijken / inrichten / vastleggen van interne controles en processen
• College presenteert vooraf jaarlijks controleplan 
• Voor de start van de accountantscontrole stelt college jaarrekening inclusief 

rechtmatigheidsverantwoording vast
• College presenteert zelf de jaarrekening inclusief de rechtmatigheidsverantwoording aan de 

Raad
• Raad stelt vooraf de kaders
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Rechtmatigheid



Planning en Control cyclus

Koen Suijkerbuijk



Planning & Controlcyclus

Als je weet waar je naar toe wilt kun je:

• Meten

• Bijsturen

• Verantwoorden

• Doelen bijstellen



Wettelijk kader P&C

Gemeentewet

• Begroting en jaarrekening zijn verplicht

• Programma-indeling voor de begroting

• Jaarrekening is weerspiegeling van de begroting

• Toezicht door provincie

• Financiële verordening (art. 212)

Besluit begroting en verantwoording (BBV)



Financiële verordening

• Conform art. 212 Gemeentewet
• Belangrijke kapstokverordening
• Regelt verhouding tussen raad en college
• Huidige verordening is van 2017
• Art. 2: Raad stelt bij aanvang raadsperiode programma-

indeling, paragraafindeling en indicatoren vast



De beleidscyclus

• Vierjaarlijks, i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen

• Coalitieprogramma / Agenda van de Samenleving / 

Raadsakkoord

• Jaarlijkse uitwerking in voorjaarsnota en begroting (P&C)



P&C-cyclus

Planning: de planmatige inzet van middelen (geld) om de gewenste 

doelstellingen te realiseren

Control: de beheersmaatregelen die getroffen worden, om te zorgen dat:

de doelstellingen conform planning worden gerealiseerd

er tijdig kan worden bijgestuurd

Eén P&C-cyclus duurt bijna twee jaar

Kaderstellende en controlerende rol van de raad in de P&C-cyclus



Planning &Control-cyclus

Voorjaars
-nota
(juli)

Begroting
(novemb

er)

Eerste 
tussenrappor

tage (juli)

Tweede 
tussenrappor

tage 
(november)

Jaarstukk
en 

(juli)



Planning & Control cyclus

Voorjaarsnota – welke richting gaan 

we uit? Kaders.

Begroting, wat willen we 

bereiken? Wat gaan we ervoor 

doen? Wat mag het kosten?

Tussenrapportage; 

meten, analyseren, 

bijsturen.

Jaarrekening; de balans 

opmaken en verantwoorden.



Voorjaarsnota

Doel: vaststellen van de kaders voor de begroting door de raad;

Hiervoor is het nodig om inzicht te hebben in:

• actuele (landelijke) ontwikkelingen en onvermijdelijke posten

• actueel meerjarenperspectief

• effecten vanuit jaarstukken en 1e tussenrapportage

• incidenteel of structureel geld

De Voorjaarsnota heeft geen wettelijke grondslag, wel opgenomen in 

financiële verordening

Knelpunt: de effecten van de meicirculaire zijn nog niet 

bekend bij opstellen VJN



Begroting 

• Integraal afweegmoment: waar geven we ons geld aan uit

• Vaststellen begroting = budgetrecht raad

• Belangrijkste sturingsinstrument van de raad

• Raad autoriseert college voor budgetten op programmaniveau

• Verdeling in een aantal programma’s (hier liggen qua sturing en 

transparantie kansen)

• Programma-indeling en eventuele onderverdeling moet bekend zijn 

vóór opstellen begroting



Begroting; De drie W’s

Wat mag 
dat 

kosten?

Wat gaan 
we 

daarvoor 
doen?

Wat willen 
we 

bereiken?



Begroting en speerpunten

Er liggen kansen om de begroting een nog beter 
sturingsinstrument van de raad te maken, o.a: 

• De 3 W’s omzetten in een doelenboom met speerpunten.

• Aansluiten op informatiebehoefte van de raad

• (Beleids)doelstellingen SMART geformuleerd

• Gekoppeld aan indicatoren (meten van maatschappelijk effect)

• Zorgt voor prioritering en verbanden





Begroting; Indicatoren in de begroting

• Objectief, meetbaar en vergelijkbaar

• Geven inzicht in (beleids-)doelstellingen of bepaalde ontwikkeling/trend

• Desgewenst met streefwaarden

• Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl en additionele rapportages, zoals

(Burgerpeiling)

Monitor Sociaal domein

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


Begroting

Andere onderdelen van de begroting: 
• overzicht baten en lasten (ook per taakveld)  
• uiteenzetting financiële positie

• Verbonden partijen (met wie doen we dit samen)

Verplichte paragrafen

o Zeven verplichte paragrafen (lokale heffingen, 
weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud 
kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden 
partijen en grondbeleid)

o Dwarsdoorsnede van begroting (en jaarrekening)
o Onderwerpen waaraan politieke of financiële risico’s zijn 

verbonden



Begroting; resumé

Provincie:

• Voldoende weerstandsvermogen (100%)

• Begroting structureel in evenwicht: structurele lasten worden gedekt door structurele 

baten

• Meerjarig sluitende begroting

BBV:

• Alle investeringen worden geactiveerd

• Kapitaallasten worden structureel in de begroting opgenomen

Gezond financieel beheer:

• Huidige inwoners betalen voor huidige voorzieningen

• Algemene reserve dient ter dekking van risico’s

• Er wordt geen beleid gedekt vanuit de Algemene reserve

• Bij voldoende weerstandsvermogen kan het meerdere worden ingezet ter dekking van 

incidentele lasten



Tussenrapportage (Turap)

• Rapportages van college aan de raad

• 2 x per jaar. Peildata: 1-4 en 1-9
• Rapportage op afwijkingen in de begroting
• Afwijkingen vastgelegd door de raad in financiële verordening
• Financieel > € 25.000 
• Actualisering beleid (speerpunten)
• Structurele gevolgen jaarrekening
• Overzicht investeringen



Jaarstukken (Jaarverslag en jaarrekening)

• Verantwoording van college aan de raad over de uitvoering van 
de programma’s over het afgelopen jaar

• Weerspiegeling/tegenhanger van de Begroting

• Het college legt verantwoording af aan de raad

• Jaarverslag is beleidsmatig

• Zelfde opzet als de programmabegroting

• Jaarrekening is financieel

• Controle door externe accountant
• Vóór 15 juli bij provincie



Doorontwikkeling P&C

Er liggen kansen om het P&C instrumentarium door te ontwikkelen met als 
doel verbeteren van zowel transparantie als sturing op beleid.

• Raadsmodule

• Speerpunten en/of Doelenboom (incl. indicatoren)

• Programma-indeling

• Financiële verordening

Graag gaan we met een werkgroep uit de raad hierover in gesprek



Vragen?


