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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
In deze memo treft u een procedurevoorstel aan voor de evaluatie en bijsturing van de 
begrotingsopzet voor het jaar 2013. Wij willen u graag voorstellen deze evaluatie 
samen met de auditcommissie in aanwezigheid van de leden van de 
rekenkamercommissie uit te voeren aan de hand van de quick scan begroting 2011, 
welke aan de basis lag voor de opzet van de begroting 2012. 
 
Geachte dames en heren, 
 
1. Wens tot evaluatie begrotingsopzet. 
Zoals toegezegd willen wij met de raad de huidige begrotingsopzet evalueren. In nauw 
overleg met de raad hebben wij  in navolging van het rapport van de 
rekenkamercommissie de terechte kritiek op de gepresenteerde begroting ons ter 
harte genomen. Wij zijn er ons van bewust dat de nieuwe begrotingsopzet, zoals 
gepresenteerd met de begroting 2012, niet gelijk aan alle bezwaren tegemoet zal 
komen. Het verder verbeteren van de begroting zal een continue proces zijn en blijven. 
Met u willen wij graag van gedachten wisselen op welke concrete punten wij de 
begroting 2013 kunnen verbeteren, wil deze beter aan de behoefte van de raad 
kunnen voldoen. Wij stellen voor deze discussie te voeren in een workshop met de 
auditcommissie onder aanwezigheid van de leden van de rekenkamercommissie. 
 
2. Welke onderwerpen komen in de evaluatie aan bod? 
De onderwerpen welke aan bod kunnen komen tijdens deze workshop zijn verwoord in 
het rapport van de rekenkamercommissie. Voor de volledigheid volgen onderstaand 
nogmaals de belangrijkste conclusies uit de quick-scan begroting 2011 gemeente 
Albrandswaard met de titel “Albrandswaard in control” en de ondertitel “veel gegevens, 
weinig informatie”. 
 
De belangrijkste conclusie is dat beleidsprogramma’s onvoldoende SMART zijn 
geformuleerd. De 3 W-vragen (“Wat willen we bereiken?”; “Wat gaan we doen?” en 
“Wat mag het kosten?” worden veelal in algemene termen beantwoord, maar niet 
concreet (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) 
genoeg. Een solide basis voor een doorvertaling van het plan naar 
uitvoering en verantwoording ontbreekt daardoor. 
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Rode draad:   

 Besteed aandacht aan plan, zowel strategisch als operationeel ‘in control zijn’ 
start met een goed plan, zowel in termen van SMART geformuleerde 
doelstellingen als een heldere relatie tussen plan en geld. 

 De 4 kerndocumenten (CUP, Programmabegroting, Onderbouwing 
Programmabegroting en eigenlijk ook de Tussenrapportage) vertonen 
onderling enkel financiële samenhang. Samenhang op het gebied van onder 
meer programmadoelstellingen, capaciteitsprognoses en benchmark 
ontbreekt. Hierdoor vervalt de context waarin de financiële gegevens op 
waarde kunnen worden geschat. 

 
Geplaatste opmerkingen: 
De begroting zou meer moeten bijdragen aan de control van beleid en zou beter 
leesbaar moeten zijn. 
Vooral opvallend is de beperkte aandacht voor de ombuigingsvoorstellen en de 
eventuele alternatieven. De raad is op basis van de uitgangspunten nauwelijks in staat 
een onderbouwde keuze te maken. Vooral het ontbreken van voorstellen en een 
heldere relatie tussen keuze en gevolgen voor beleid verhindert dat. 
 
In de begroting in een oogopslag wordt alleen een saldo stand van de begroting 
gegeven. De opbouw naar het saldo ontbreekt. Een korte toelichting op de posten 
ontbreekt. 
 
Programmaplan: 

 De beschrijving van het programma past in een aantal gevallen niet bij de titel 
van het programma. 

 De speerpunten zijn niet smart geformuleerd. 
Het blijft veelal steken in voornemens en plannen. Wat mist, zijn concrete 
doelstellingen/resultaten/acties. 

 De relatie tussen het collegewerkprogramma en de programmabegroting is 
onvoldoende zichtbaar. 

 De relatie tussen de vragen “wat willen wij bereiken”, “wat gaan wij doen” en 
de vraag “wat mag het kosten” is niet aanwezig. 

 De tijdsindicaties in de programmabegroting zijn aangegeven in jaren, hetgeen 
te abstract is om op te sturen door de raad. 

 In veel gevallen ontbreken prestatie-indicatoren. 
 De financiële overzichten kennen geen toelichtingen. 
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Paragrafen: 
De paragrafen zijn in het kader van de quick scan niet nader beoordeeld met 
uitzondering van de paragraaf weerstandsvermogen. 
 

 De risicoanalyse is niet goed te begrijpen zonder enige context en/of nadere 
toelichting. 

 
 
Financiële begroting: 
Het is slechts een (boekhoudkundige) weerslag van de cijfers van de gemeente. 
 
Aanbevelingen: 
 

1. Besteed aandacht aan plan, zowel strategisch als operationeel 
‘In control zijn’ start met een goed plan, zowel in termen van SMART 
geformuleerde doelstellingen als een heldere relatie tussen plan en geld. 
Daarnaast is het belangrijk dat beleid geoperationaliseerd wordt in de 
uitvoering en dat beleidsprogramma’s een vertaling kennen naar Jaarplannen; 

2. Bespreek FTBV’n (Functies, Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden) 
Gemeenteraad, College en ambtenaren hebben ieder een eigen 
verantwoordelijkheid bij het bereiken van de doelstellingen van de 
gemeente.Deze verantwoordelijkheden moeten samen met bevoegdheden 
worden vastgelegd in een helder document. Alleen door het bespreken van 
FTBV’n met elkaar wordt duidelijk wat iedereen moet doen en kunnen 
betrokkenen elkaar aanspreken op het niet nakomen van afspraken; 

3. Formuleer informatiebehoeften Gemeenteraad, College en ambtelijk apparaat  
Informatie is de ‘Haarlemmerolie’ in de planning & control cirkel. Goede 
managementinformatie geeft inzicht in doelrealisatie, maar levert ook 
aanleiding voor inhoudelijke discussies en noodzaak tot bijsturing 

4. Rond opschoonacties regels en procedures af (en communiceer)  
De formele inrichting moet overeenkomen met de gewenste praktijk en iedere 
speler dient op de hoogte te zijn van de regels en procedures en nut en 
noodzaak hiervan; 

5. Bevorder cultuur ‘afspraak = afspraak’  
Plannen, afspraken, FTBV’n regels, e.d. verliezen waarde als men ze niet 
serieus neemt. Als er afspraken gemaakt worden, dient men deze ook na te 
komen (of ter discussie te stellen op basis van argumenten). Het organiseren 
van toezicht op de naleving van zowel formele als informele afspraken, 
verdient aanbeveling. 
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3. In de Programmabegroting 2012 is eerste verbeterslag gemaakt. 
De bovenstaande opmerkingen en aanbevelingen hebben in nauw overleg met de 
leden van de raad geleid tot de begroting 2012-2015. De Programmabegroting 2012-
2015 heeft een andere opzet dan haar voorgangers. In de diverse programma-
onderdelen van deze begroting (hoofdstuk 3) hebben wij op basis van de zgn. SMART-
methodiek onze speerpunten voor 2012-2015 benoemd, ontleend aan het college 
uitvoeringsprogramma. Voor de volledigheid treft u onderstaand de leeswijzer van de 
programmabegroting 2012-2015 aan. 
  
Begrotingscyclus  
De programmabegroting is één van de producten van de planning & controlcyclus. Als 
basis voor deze programmabegroting fungeert de Voorjaarsnota 2012. De 
programmabegroting geeft de plannen voor 2012 weer. In 2012 zullen er twee 
tussenrapportages verschijnen. In de tussenrapportages wordt aan de raad 
gerapporteerd hoe het vordert met de uitvoering van de in de begroting genoemde 
plannen. In de jaarrekening wordt het jaar afgesloten met een eindrapportage.  
De programmabegroting is een planning van activiteiten voor het komende jaar. De 
begroting bestaat uit een aantal programma’s. Een programma is een samenhangend 
geheel van activiteiten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat 
het programmaplan een aantal onderdelen moet bevatten. Ook in deze onderdelen is 
de plannende functie van de begroting zichtbaar. We hebben tevens hier SMART-
doelstellingen/speerpunten benoemd door per onderdeel de volgende (5 w) vragen te 
beantwoorden:  
  
Wat willen we bereiken?  
Wat gaan we daar voor doen?  
Wanneer is het klaar?  
Wat is het streven?  
Wat mag het kosten en wat is de formatie-inzet?  
 
Begrotingsonderdelen  
Artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat een 
begroting ten minste bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. 
Deze twee onderdelen bestaan weer uit een aantal voorgeschreven onderdelen. Het 
volgende overzicht ontstaat dan:  

 
 beleidsbegroting   
 programmaplan   
 paragrafen  
 financiële begroting   
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 het overzicht van baten en lasten en de toelichting de uiteenzetting van de 
financiële positie en de toelichting  

 
 
Opbouw van deze begroting  
Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding die wordt afgesloten met het concept-besluit 
van de gemeenteraad. Dit maakt zichtbaar dat de raad de kaders stelt en het 
budgetrecht heeft. Met het vaststellen van de begroting geeft de raad het college 
toestemming om tot uitvoering van de programma’s over te gaan en de ter beschikking 
gestelde middelen uit te geven en de geplande inkomsten te realiseren.  
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de begroting op financiële hoofdlijnen. Hierin 
wordt ook duidelijk welke gevolgen de Voorjaarsnota heeft voor de begroting. Verder 
komen kerngegevens aan bod.  
In hoofdstuk 3 staan de zes progamma’s van deze begroting centraal. Per progamma 
zijn achtergrond en politiek taakveld beschreven. Omdat een programma vaak een 
breed taakveld bestrijkt, zijn de programma’s onderverdeeld in programmaonderdelen. 
Per programmaonderdeel zijn voor de speerpunten SMART aangeven wat we willen 
bereiken en wat we daarvoor gaan doen (de eerder genoemde vijf w-vragen!). Voor 
het gehele programma is opgenomen welke middelen hier voor nodig zijn.  
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de paragrafen. De paragrafen zijn verplichte onderdelen en 
geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat met 
name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen 
kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze 
informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder 
inzichtelijk voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de paragrafen dat de raad 
de juiste en integrale informatie krijgt. Zo kan de raad zijn kaderstellende en 
controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waarmaken.  
Hoofdstuk 5 is de financiële begroting. Hierin worden de hoofdstukken 1 tot en met 4 
uitgewerkt in een gedetailleerd overzicht van de financiële positie van de gemeente. 
 
4. Aanpak van de evaluatie. 
De workshop met de auditcommissie en de leden van de rekenkamercommissie 
waarvoor wij u graag uitnodigen is naar onze mening geslaagd als: 

1. er een duidelijk antwoord is op de vraag of de huidige begrotingsopzet 
voldoet aan de wensen en behoeften van de raad en; 

2. er concrete verbetervoorstellen geformuleerd kunnen worden voor de 
begroting 2013.  

Wij stellen de volgende stappen voor: 
1. de leden van de auditcommissie bespreken de ervaringen en wensen 

eerst binnen hun fractie; 
2. in de auditcommissie worden de opbrengsten verzameld en besproken; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vervolg pagina 
 

 
6 

3. de auditcommissie formuleert de verbetervoorstellen en de fasering van 
invoering ervan; 

4. het college werkt de verbetervoorstellen uit en voert die in. 
 
Om de verbetervoorstellen bij de Programmabegroting 2013 te kunnen betrekken dient 
het evaluatieproces in april 2012 te zijn afgerond. 
 
Met vriendelijke groet, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


