
 
 
 

Van begroting naar uitvoering 
Eindrapportage 

 
Inleiding 
Op 13 november 2008 is de begroting voor het jaar 2009 vastgesteld. Het college is niet alleen geautoriseerd maar 
heeft ook de opdracht meegekregen om de begroting uit te voeren. Het management heeft de opdracht om 
voor 1 december a.s. de afdelingsplannen bij de directie in te dienen. De afdelingsplannen geven weer hoe 
de ambtelijke organisatie de uitvoering van de begroting ter hand neemt. Het onderzoek dat we hebben ge-
daan richt zich vooral op deze vertaalslag, de vertaalslag van begroting naar uitvoering. 
 
Achtergrond 
In 2005 hebben wij onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de programmabegroting. In onze jaarlijkse on-
derzoeken naar de jaarverslagen komt de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie aan de orde. Wat we 
nog niet specifiek hebben onderzocht is de vertaling van begroting naar de uitvoering. Dat is het onderwerp 
van dit onderzoek.  
 
Uitgangspunt voor ons onderzoek is dat een goede uitvoering van de begroting een goed vertaalslag vereist 
van die begroting naar de uitvoering. Raad en college kunnen immers alleen dan in hun gescheiden rollen 
goed functioneren als de top van de informatiepiramide (sturing door de raad via de programmabegroting) 
aansluit op de basis (sturing door college en management). Die vertaling van begroting naar uitvoering houdt 
in, dat zowel doelen als activiteiten en de bijbehorende budgetten concreet zijn uitgewerkt tot op werkvloerni-
veau. Wij zien dit als een noodzakelijke voorwaarde om gedurende het jaar informatie te kunnen verzamelen 
over de stand van zaken rond de uitvoering van de begroting teneinde op basis daarvan zo nodig bij te kun-
nen sturen. Tevens ontstaat daarmee een solide basis voor het afleggen van verantwoording na afloop van 
het begrotingsjaar.  
  
De wetgever acht het belang van een goede vertaling van de begroting naar de uitvoering zo groot, dat hij 
hiervoor in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een productenraming en 
productenrealisatie van het college verplicht heeft voorgeschreven. In een dualistisch systeem is uitvoering 
een zaak van het college. Het college heeft daarom behoefte aan een ander document dan de raad. Het do-
cument voor het college gaat een slag dieper, het concentreert zich meer op de uitvoering van de program-
ma’s en de beheersing ervan. Een raming op producentniveau waarbij een programma is opgesplitst in pro-
ductgroepen c.q. verschillende producten, is daarvoor het aangewezen instrument. De productenraming en 
productenrealisatie spelen een rol bij de taakuitoefening van het college. Deze worden weliswaar vastgesteld 
door het college, maar kunnen ook gezien worden als naslagwerk voor de raad en aldus een rol spelen bij het 
toezicht. Het voorschrijven van de productenraming en productenrealisatie is een waarborg voor de aanwe-
zigheid van minimaal benodigde informatie voor het college. Doel hiervan is dat het college, nu het geen deel 
meer uitmaakt van de raad, adequaat wordt geïnstrumenteerd voor zijn taken en verantwoordelijkheden. De 
afdelingsplannen zijn een specificatie van de productenramingen naar organisatorisch eenheden en bevatten 
daarnaast aanvullende informatie die voor het sturen op afdelingsniveau van belang is.  
 
De werkwijze bij de uitvoering van ons onderzoek 
Wij hebben voor het onderzoek een aantal programma’s uit de begroting geselecteerd en deze in relatie ge-
bracht met de afdelingsplannen die op deze programma’s betrekking hebben. Met de betreffende afdelings-
hoofden hebben wij een gesprek gevoerd. Het betrof de afdelingen ZWI, RB, RO, W&O en Financiën. Onze 
bevindingen hebben wij voor ambtelijk wederhoor voorgelegd aan het management. Tijdens de vergadering 
van het MT d.d. 20 november 2008 konden wij in een goed gesprek met het management van gedachten 
wisselen. 
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Onze bevindingen hebben wij vervolgens ter kennis gebracht van het college van burgemeester, met de uit-
nodiging erop te reageren. Hier komen we aan het slot van deze rapportage nog terug.  
 
Het proces van begroten en verantwoorden 
Lingewaard heeft het werken met planning en control in de organisatie geïmplementeerd in een planning- en 
controlcyclus. Het totaaloverzicht van deze cyclus is als bijlage bij deze rapportage gevoegd. Uit dit over-
zicht, dat betrekking heeft op 2008, valt af te leiden dat in de loop van het kalenderjaar een drietal manage-
ment-rapportages worden opgesteld, de maraps, welke de informatie bevatten voor evenzoveel bestuurlijke 
rapportages aan de raad. In de 1e marap, die al medio maart wordt opgemaakt, worden de nieuwe ontwikke-
lingen voor het volgende begrotingsjaar (2009) geschetst evenals de mutaties voor het lopende begrotings-
jaar (2008). Op basis hiervan worden respectievelijk de Kadernota 2008 en de Voorjaarsnota 2008 opge-
steld. Na de behandeling van de Kadernota wordt, nog voor de vakantieperiode, de informatie gegenereerd 
om de begroting 2009 op te maken. Ondertussen verschijnt ook de 2e marap, het verslag over het eerste 
halfjaar van het lopende begrotingsjaar. Dit verslag vormt de basis voor de tweede bestuurlijke rapportage 
aan de raad, de najaarsnota. Vanaf september is er ook al een concept voor de begroting 2009. Ook zijn er 
dan de afdelingsbegrotingen, die in november nog de laatste aanpassing ondergaan na de vaststelling van 
de begroting door de raad. Na deze vaststelling worden de afdelingsplannen opgemaakt en dan zijn we op 
het moment aangekomen, waarmee we dit onderdeel van onze rapportage zijn begonnen. De 3e marap over 
2008 verschijnt in februari 2009 en vormt de onderlegger voor de jaarrekening en het jaarverslag over 2008. 
Het geheel overziende ligt op een tweetal momenten in het jaar het accent op het begroten (de kadernota en 
de programmabegroting) en zijn er drie momenten, waarbij de verantwoording centraal staat (de voorjaars-
nota, de najaarsnota en de jaarstukken). Afdelingsplannen en maraps zijn de ambtelijke documenten waarin 
de aansturing en rapportage ten behoeve van de begroting en de uitvoering daarvan zichtbaar wordt. Onder 
het volgende punt onderwerpen we de afdelingsplannen aan een beschouwing.. 
 
De afdelingsplannen 
Afdelingsplannen vormen het contract dat de directie sluit met afdelingen. De directie treedt op als opdracht-
nemer van het college van burgemeester. Het gaat dus om een belangrijk document, dat de doorwerking is 
van de begroting (zoals vastgesteld door de raad ) via het college naar de ambtelijke organisatie. Het is 
overbodig om te stellen dat afdelingsplannen naadloos moeten aansluiten bij de begroting en ook de de 
garantie moeten bieden, dat de doelstellingen uit de begroting worden gehaald. Zoals bekend zijn de pro-
gramma’s in de begroting opgebouwd volgens de drie W’s: 

•  wat willen we bereiken?.  
• wat gaan we doen om de doelen te halen?) 
• wat mag het kosten?..  

 
Afdelingsplannen worden opgemaakt volgens een vastgesteld format. We constateren in overeenstemming 
met dit format de doelstellingen uit de begroting in de afdelingsplannen zijn opgenomen, maar dat de afde-
lingen ook eigen doelstellingen hebben vanuit beheer. Globaal gesproken is dat de uitvoering van het be-
staande beleid. Dit beleid is in de begroting op een aantal onderdelen niet verbijzonderd volgens de drie w’s. 
Op dit punt gaan we hier niet verder in omdat we het in eerdere rapportages al aan de orde hebben gesteld. 
Verder zijn er doelstellingen vanuit de organisatievisie en/of de afdelingsvisie. Dan gaat het om zaken die te 
maken hebben met organisatie en management, met de bedrijfsvoering.  
 
Bevindingen over de afdelingsplannen 
Het valt op dat in een aantal afdelingsplannen de directe relatie in de tekst tussen de doelen en de activitei-
ten, die in de begroting nog zichtbaar is, wordt losgelaten. Verder valt op, dat de inzet van uren, een belang-
rijk onderdeel van het afdelingsplan, omdat daar de berekening van benodigde en beschikbare capaciteit op 
wordt gebaseerd, niet is gekoppeld aan de activiteiten, die in de begroting staan vermeld. Deze activiteiten 
worden geacht in relatie te staan met het bereiken van de doelstellingen van de raad.  
In bijlage 1 van de afdelingsplannen staan de belangrijkste activiteiten en de operationele werkplanning 
vermeld, een belangrijke bijlage dus, want die planning raakt uiteindelijk de medewerk(st)ers in hun werk-



 3 

zaamheden, die moeten bijdragen aan de doelbereiking in de begroting. Natuurlijk is deze relatie niet voor 
iedereen en steeds herkenbaar wanneer men ’s morgens aan de dagtaak begint. Het leggen van deze rela-
tie is wel een taak van het management. We zien dat de genoemde bijlage een soms globale tijdsplanning of 
een tijdsindicatie bevat voor het uitvoeren van de activiteiten. We zien dat de genoemde bijlage een soms 
globale tijdsplanning of een tijdsindicatie bevat voor het uitvoeren van de activiteiten. De vragen die dan 
opkomen zijn: 
- wordt er voldoende op de activiteiten in relatie tot het bereiken van begrotingsdoelstellingen gestuurd? 
- welke onderbouwing ligt ten grondslag aan de berekening van de benodigde en beschikbare capaciteit? 
- welke rol spelen de doelbereiking en kengetallen bij deze berekening van capaciteit? 
-  
In het plan van de afdeling RO komt wel een duidelijk verband tussen activiteiten en doelstellingen van de 
begroting naar voren en wordt ook een concrete urenraming bij de activiteiten gevoegd. Het bijzondere voor 
deze afdeling is, de activiteiten in hoofdzaak betrekking hebben op concrete projecten, die op hun beurt 
weer een duidelijke relatie hebben met doelstellingen, waarvan de effecten verder in de toekomst liggen, bv. 
2010.  
 
Wij hebben hier enkele van onze indrukken van de planning vermeld. Om over de kwaliteit van de planning 
in relatie tot de begroting harde uitspraken te kunnen doen zou nader onderzoek nodig zijn. Hiertoe zien wij 
geen aanleiding. Ons totaalbeeld van de wijze waarop met de planning wordt omgegaan is positief.    
 
De gesprekken met managers 
In een vijftal gesprekken met afdelingshoofden hebben wij gesproken over de sturende invloed van de be-
groting op het werk van de afdeling. Ook hebben wij het hanteren van kengetallen als thema besproken. 
De gesprekken vonden plaats in een ontspannen en openhartige sfeer. De beelden die uit die gesprekken 
naar voren zijn gekomen zijn enerzijds specifiek voor de betreffende afdeling en anderzijds vormen ze een 
geheel, zodat er gesproken kan worden van een algemeen beeld. Dat algemene beeld willen wij samenvat-
ten als een ervaring van starheid in de perceptie over de doelen; van gebrek aan flexibiliteit in de geformu-
leerde begrotingsdoelstellingen. Meer of minder duidelijk kwam naar voren dat deze doelstellingen worden 
opgevat als datgene wat de raad wil in de lopende raadsperiode. Daar mag niet aan worden getornd, zo 
kwam in gesprekken naar voren. Diplomatiek werd het geformuleerd als het ontbreken van een prikkel om 
de doelen te wijzigen. Daarmee worden deze doelen, zoals ook werd opgemerkt, tot een karikatuur van de 
werkelijkheid. Activiteiten worden eerder ondergebracht bij de meest relevante doelstelling, dan dat zij een 
afgeleide van die doelstelling zijn. Een opmerkelijke illustratie in dit opzicht is het ontbreken van doelen op 
het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Deze wet was er aan het begin van de raadsperio-
de nog niet en toen hij er kwam is er wel een beleidsplan gemaakt, maar zijn de doelen daarvan  niet in de 
begroting opgenomen. Aanpassen van doelen wordt gezien als een zaak van de raad, waarbij ook het initia-
tief van de raad wordt afgewacht. Het aantal doelen, verspreid over de programma’s wordt als teveel ervaren 
en als het gaat om SMART formuleren is er nog wel wat te verbeteren. Effect-indicatoren hebben meer het 
karakter van een opsomming dan dat er ambitie uit wordt gehaald voor de manier van werken, dan wel het 
doorvoeren van verbeteringen. In de gesprekken kwam een behoefte naar voren om met de gemeenteraad 
over deze materie van gedachten te wisselen. Het zij gezegd: dit is een veralgemeniseerd beeld. Natuurlijk 
zijn er nuances per afdeling. Die voor de afdeling RO werd hiervoor al aangegeven. Ook de afdeling RB 
ervaart de sturende werking vooral bij de projecten. Bij die sturing ziet de afdeling overigens ook graag de 
budgetten gevoegd, zodat doelen later niet hoeven te worden aangepast, zoals noodzakelijk was bij de in-
richting van 30 en 60 km. zones. Deze bijstelling van doelen is wel een voorbeeld van hoe het systeem als 
keten kan werken: een samenhang van doelen, activiteiten en budgetten.  
 
De sturende werking voor medewerkers gaat vooral uit van beleidsdocumenten.en dus niet van activiteiten 
die in de begroting zijn opgenomen. Deze beleidsdocumenten worden weliswaar in de desbetreffende pro-
gramma’s vermeld, maar of er sprake is van een gelijkschakeling tussen die beleidsdoelen en de doelen in 
de begroting is niet waarneembaar. Voor de afdeling RB gelden beleidsplannen voor bijvoorbeeld riolering, 
wegen, gebouwen sterk als sturingsmiddel. Deze plannen komen in de begroting alleen in algemene termen 
aan de orde. Voor de afdeling ZWI zijn bijvoorbeeld de deelbudgetten voor de bijstand sturend en minder de 
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kengetallen en doelen in de begroting. Op reïntegratietrajecten is bijvoorbeeld moeilijk te sturen als er baan-
garanties worden gevraagd. Communicatie met de raad, met als voorbeeld de gang van zaken na het 
amendement over de maatregelenverordening, kan beter. 
 
Op het vlak van de kengetallen werd de wens onderkend dat het moet gaan om getallen die relevant zijn 
voor de sturing door de raad. Om die functie te kunnen vervullen moeten ze een afwegingskader bieden. 
Een kengetal over tevredenheid van burgers, biedt alleen een afwegingskader als de mate van tevredenheid 
duidelijk gekoppeld is aan iets wat de gemeente doet of zou kunnen doen. Op dit moment is de afstand tus-
sen kengetallen uit dienstverleningsonderzoek (onderzoek onder de burgers van 2006) en de dagelijkse 
praktijk van de uitvoering nog groot.  Het ontwikkelen van bruikbare kengetallen is een taak van de mana-
gers, omdat zij de uitvoering op de getallen moeten richten.  
 
Conclusie en aanbeveling 
 
De conclusie van ons onderzoek is, dat in het proces naar de uitvoering van de begroting nog onvoldoende 
verband wordt gelegd met de doelstellingen en activiteiten, zoals die in de begroting zijn opgenomen. Dat 
heeft te maken met de wijze waarop tegen de opzet van de begroting wordt aangekeken en het heeft zowel 
voor de uitvoeringspraktijk consequenties als voor het formuleren van doelstellingen zelf en de koppeling 
aan die doelstellingen van relevante activiteiten. Wij vinden het zowel voor het functioneren van de raad als 
voor het functioneren van de organisatie van belang dat op dit punt aan verbeteringen wordt gewerkt. In 
onze gesprekken hebben wij gemerkt dat dit wordt onderschreven.  
 
Het is ons bekend, dat naar aanleiding van ons onderzoek van de jaarstukken over 2007 de gemeenteraad 
een motie en een amendement heeft aangenomen, respectievelijk strekkend tot het scherper formuleren van 
doelstellingen en het wijzigen van de indeling van de begroting. Voor de wenselijkheid van beide opdrachten 
hopen wij met de conclusie van dit onderzoek extra draakvlak te hebben geboden. 
 
Dankzij een voortvarende ambtelijke voorbereiding heeft het college bij brief van 3 december 2008 een reac-
tie kunnen geven op dit rapport. In deze brief laat het college ons weten zich te kunnen vinden in de door ons 
getrokken conclusies en in de door ons gedane aanbevelingen. Het college zal deze betrekken bij de aanpak 
van de doorontwikkeling van de programmabegroting. 
 
Zoals u van ons gewend bent, kiezen wij primair voor een ontwikkelende rol als rekenkamercommissie, zon-
der overigens, als dat noodzakelijk is, de kritische houding te veronachtzamen. Wij zijn in dat licht graag 
bereid om, in het verlengde van onze aanbevelingen, bij het proces van herformuleren van doelen en het 
ontwikkelen van kengetallen en indicatoren, deze te expliciteren en aldus de helpende hand te bieden. 
 
 
Lingewaard, 5 december 2008 
De rekenkamercommissie van Lingewaard 
De secretaris   de voorzitter 
 
 
 
E.A.M. Masselink  L.J.F. Dolmans 


