
 
 
Gemeente Bemmel 
Gemeentelijk Rekeningcommissie 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderzoek jaarrekening 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2002 
 
 
 



 2 

 

Inhoudsopgave 
 
1.Inleiding .................................................................................................................................. 3 
2. Algemeen beeld ...................................................................................................................... 4 
3. Overeenstemming tussen rekening en begroting ................................................................... 5 
4. Rechtmatigheid ....................................................................................................................... 6 
5. Kwaliteit van verantwoordingsinformatie .............................................................................. 7 
6. Ordelijk en controleerbaar financieel beheer ......................................................................... 8 
7. kwaliteit bedrijfsvoering ........................................................................................................ 9 
8. Tot slot .................................................................................................................................... 9 



 3 

 

1.Inleiding 
 
 
De Gemeentelijke Rekeningcommissie heeft onderzoek gedaan naar de Rekening 2002 van de 
gemeente Bemmel. 
 
Wij zien het als onze taak: 
 
� Vast te stellen in hoeverre de in de rekening opgenomen  lasten en baten in 

overeenstemming zijn met de begroting; 
� Ons een beeld  te vormen van de wijze waarop de rechtmatigheid is gewaarborgd van de 

lasten, de baten en de balansmutaties; 
� De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie te beoordelen; 
� Te beoordelen in hoeverre sprake is van ordelijk en controleerbaar financieel beheer;  
� De Kwaliteit te beoordelen van de bedrijfsvoering in brede zin. 
 
 
Bij ons onderzoek zijn wij als volgt te werk gegaan:  
 
� Op 24 februari ’03 spraken wij met de verantwoordelijke managers over de actiepunten 

naar aanleiding van de rekening 2001; 
� Medio mei ontvingen wij de concept rekening. Wij hebben in het bijzonder de toelichting 

bekeken bij afwijkingen  van geraamde bedragen op functieniveau (lasten en baten 
afzonderlijk), die groter zijn dan 10 %. Verder hebben wij ons een oordeel gevormd over 
de kwaliteit van de toelichting, zowel van “de verslaglegging 2002”, als van de 
gedetailleerde jaarrekening.  

� Eind mei ontvingen wij het accountantsrapport. De rapport hebben wij op 4 juni 
besproken met de accountant.  

� Op basis van ons vooronderzoek hebben wij aan de directie een aantal vragen voorgelegd. 
In onze vergadering van 11 juni hebben wij deze met de directie doorgenomen. Het 
verslag van deze vergadering (waarin de vragen zijn verwerkt), is als bijlage bij dit rapport 
gevoegd.  

 
Gezien de beschikbare tijd hebben wij ons onderzoek beperkt tot hoofdlijnen. Wij beogen met 
onze verslaglegging de raad te ondersteunen in het kader van de vaststelling van de Rekening. 
Verder willen wij een bijdrage leveren aan het voortdurend verbeteren van het proces van 
verantwoording en van de bedrijfsvoering van de gemeente in brede zin.  
 
De rekening over 2000 kon pas in het najaar 2001 worden vastgesteld. Die over 2001 ligt op 
een zodanig tijdstip voor dat vaststelling binnen de wettelijke termijn tot de mogelijkheden 
behoort. Op zich is deze vervroeging toe te juichen. Daar staat tegenover de wij de 
rekeningstukken vrij laat hebben ontvangen (medio mei) en dat de accountantscontrole pas 
eind mei is afgerond. Door deze gang van zaken ontvangt uw raad ons rapport pas één week 
voor de raadsbehandeling, waardoor commissiebehandeling uitgesloten is. De grondigheid 
van de verantwoordingsprocedure komt naar onze mening daardoor in de knel. Wij dringen 
dan ook aan op een verdere versnelling van de verantwoordingsprocedure. Gezien de in de 
afgelopen periode gerealiseerde verbetering in de administratie, moet dit naar onze mening 
mogelijk zijn.     



 4 

 

2. Algemeen beeld 
 
 
Vorig jaar concludeerde de accountant dat  voldaan was aan minimumeisen, maar dat er nog 
veel verbetering noodzakelijk waren. Over 2002 is zijn conclusie dat op het gebied van de 
interne beheersing en bedrijfsvoering diverse verbeteringen zijn gerealiseerd, doch dat verdere 
verbeteringen nog mogelijk zijn en ook gewenst.  
 
Wij onderschrijven de indrukken van de accountant. Wij willen dit illustreren aan de hand van 
onze belangrijkste kritiekpunten bij de rekening 2001.  
 
� “Er wordt hard gewerkt om een aantal verbeteringen door te voeren, maar het ligt niet 

vast op welk moment van deze inspanningen welke concrete resultaten mogen worden 
verwacht.”  

 
Inmiddels heeft de directie de nota “nota bedrijfsvoering met toepassing van planning en 
control, aanpak 2003” vastgesteld (op 25 april toegezonden aan gemeenteraad). Daarin wordt 
een aantal concrete resultaten genoemd, met daaraan toegevoegd het tijdstip van realisatie 
(bijvoorbeeld verbetering van toelichting bij jaarrekening 2002). Bij andere wenselijke 
verbetering is een tijdstip nog niet genoemd, bijvoorbeeld bij het onderdeel 
procesbeschrijvingen (inclusief interne controle). Wel is gemeld dat in 2003 wordt een plan 
van aanpak gereed zal zijn.  
 
� “Met het oog op door de  wet gevraagde  verklaring over de rechtmatigheid vanaf de 

rekening  2004, is het naar onze mening  van groot belang om op korte termijn vast te 
stellen wanneer aan welke vereisten moet zijn voldaan zijn voldaan om deze verklaring  
mogelijk te maken en na te gaan wat dat  betekent in termen van door te voeren 
verbeteringen.” 

 
 Hier bij geldt het zelfde als bij procesbeschrijving.  
 
� “Om tot de gewenste kwaliteit van budgetbeheersing te komen is in de eerste plaats een 

budgetregeling nodig. Die is er inmiddels, maar wij zien het als een tekortkoming dat er 
nog geen sanctiebeleid in die regeling is opgenomen. Zonder heldere sancties zal naar 
onze mening elke budgetregeling op den duur zijn kracht verliezen. “  

 
In de regeling zijn geen specifieke sancties opgenomen. Het uitgangspunt is de nagestreefde 
verandering van de organisatiecultuur, in combinatie met de uitdrukkelijke keuze voor een 
aantal bedrijfsvoeringprincipes voldoende is (voldoende sanctionerende werking zal hebben)  
om de nodige budgetdiscipline te waarborgen. Overschrijdingen komen zonodig aan de orde 
in functioneringsgesprekken. Dit alles krijgt op dit moment hoge prioriteit van het 
management. Wij kunnen deze benadering onderschrijven. De werking ervan is te toetsen aan 
de feitelijke budgetbeheersing in het jaar 2003. 
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� “Beter informatie door middel van de rekening (maar ook door middel van onderzoek 
naar doelmatigheid en doeltreffendheid in aanvulling daarop)  is naar onze mening 
noodzakelijk om het de raad mogelijk te maken  vanaf 2004 zijn veranderende rol in het 
kader van dualisering effectief in te vullen.”   

 
Met het uitbrengen van “de verslaglegging 2002 gemeente Bemmel” is  met name de 
inhoudelijke toelichting op de rekening in onze ogen op onderdelen sterk verbeterd. Dit laat 
onverlet dat bijvoorbeeld nog weinig informatie over effecten wordt verschaft. 
 
Concluderend hebben wij het beeld gekregen van een voortvarende aanpak. Realisatie van de 
plannen zal er toe moeten leiden dat binnen afzienbare tijd (enkele jaren) sprake is van 
rechtmatig, ordelijk, controleerbaar en transparant financieel beheer. Het uiteindelijke 
resultaat van de voorziene verbeteracties zal niet alleen afhankelijk zijn van de inspanningen 
van de ambtelijke organisatie, maar ook van de wijze waarop BenW en Raad invulling zullen 
geven aan het gedachtegoed van dualisering. Wat betreft de budgetcyclus gaat het dan in de 
eerste plaats om een heldere programmabegroting. Het is aan de raad om te waarborgen dat 
deze meetbare effecten en prestaties zal gaan bevatten. Als daaraan is voldaan, is het aan het  
college de programmabegroting te verbijzonderen in producten, prestaties en budgetten.   
Vervolgens draagt het College zorg voor de uitvoering en voor een actieve verantwoording. 
De rekening zal exact dezelfde vorm krijgen als de begroting. Dit alles krijgt op basis van de 
wet in 2004 zijn beslag. Dat is de formele kant. De feitelijke betekenis van begroting en 
rekening zal een resultante zijn van het ambitieniveau van de raad en het College. In het kader 
van de begroting kan de raad de maat bepalen, bijvoorbeeld scherp te letten op de kwaliteit 
van de opgenomen meetpunten, door grondig inhoud te geven aan een aantal verordeningen 
over het financieel beheer en door specifieke eisen stellen aan de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering. Deze worden vast gelegd in de bedrijfsvoeringparagraaf bij de begroting.  
 

3. Overeenstemming tussen rekening en begroting 
 
 
Er is sprake van overeenstemming tussen begroting en rekening indien aan de volgende eisen 
is voldaan: 
 
� De rekening geeft een getrouw beeld van de financiële positie en van de baten en lasten.  

Dit betekent dat er een redelijke zekerheid bestaat dat de rekening  geen onjuistheden van 
materieel belang bevat ; 

� De werkelijke bestedingen zijn in overeenstemming met de begroting. Dit houdt in dat de 
uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden conform de geldende regels op het 
gebied van budgettering.  

 
 
Zoals blijkt uit de accountantsverklaring geeft de rekening het vereiste getrouw beeld. Dat 
houdt in grof geformuleerd in dat financiële mutaties juist en volledig in de administratie zijn 
verwerkt. De verklaring omvat niet de vraag of voldaan is aan regels op het gebied van 
budgettering. 
 
De rekening laat nog steeds een aanzienlijk aantal afwijkingen ten opzichte va de begroting 
zien. Vorig jaar kwamen wij tot de conclusie dat de rekening onvoldoende informatie bevat 
om een oordeel te kunnen vormen over de mate waarin de uitvoering van de begroting in 
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overeenstemming is hetgeen is geraamd. Ofschoon op onderdelen sprake is van betere 
toelichting,  wordt ook in de rekening 2002 bij relatief grote verschillen nog  vaak volstaan 
met de mededeling dat sprake is van hogere of lagere doorbelasting van uren, dan wel 
doorberekeningen. Wij vermeldden vorig jaar als voorbeelden in dit opzicht de posten  723.00 
(Milieu) en 822.10 (Bouwtoezicht).  Op deze posten is opnieuw sprake van grote afwijkingen, 
die niet worden toegelicht. Wel is in de “verslaglegging 2002 gemeente Bemmel” aangegeven 
dat er op de desbetreffende terreinen verbeteracties in gang zijn gezet.  
 
In ons gesprek met de directie (11 juni jongstleden, zie bijlage) werden de vragen die wij over 
een aantal afwijkingen stelden naar tevredenheid beantwoord. De benodigde informatie is dus 
wel aanwezig. In dat verband is naar voren gebracht dat het vaak  lastig is om te beoordelen 
welke afwijkingen wel moeten worden toegelicht en welke niet. Vast staat dat het om 
“belangrijke” verschillen moet gaan met de begroting, zowel in finaciele termen als in termen 
van prestaties. Het is aan bevelen eerst “aan de voorkant” de sturende werking van de 
begroting te verbeteren (door bijvoorbeeld meer kengetallen over te leveren prestaties op te 
nemen), zodat blijkt wat “belangrijk” is, om vervolgens de toelichting op de rekening daarop 
aan te sluiten. Los daarvan blijft het aan het oordeel van de raad om  in het kader van de 
vaststelling van de rekening bij specifieke posten vragen te stellen. Bovendien onderstrepen 
wij dat bij substantiële afwijkingen, ongeacht de aanwezigheid van kengetallen in de 
begroting, altijd toelichting op zijn plaats is. In het samenspel tussen raad en College zal hier 
de juiste maat moeten worden gevonden.  
 
Vorig jaar merkten wij op budgetbeheersing moeilijk te realiseren was, omdat het ontbrak aan 
tijdige en volledige informatie. Daar kwam toen nog bij dat de raming van met name de inzet 
van uren op onderdelen heel grof was of ontbrak.  Op deze punten zijn inmiddels belangrijke 
verbeteringen gerealiseerd.  
 
 

4. Rechtmatigheid 
 
 
Lasten en baten zijn rechtmatig  als bij de totstandkoming ervan voldaan is aan alle relevante 
rechtsregels. Die regels betreffen de comptabiliteit (het geheel van regels het gebied van 
budgetrecht en verantwoording) en alle andere rechtsregels (wetten en verordeningen).  
 
De goedkeurende accountantsverklaring betreft in zijn huidige vorm uitsluitend de 
getrouwheid van de verantwoording. De accountant spreekt zich dus niet uit over de vraag of 
lasten en baten in overeenstemming zijn met regelgeving. Met ingang van het jaar 2004 zal de 
accountant (dan in opdracht van de raad) dat uitdrukkelijk wel gaan doen. Alom is de 
verwachting dat in de praktijk zal moeten blijken wat het begrip rechtmatigheid precies 
inhoudt en waar de grenzen liggen van dit begrip. De raad zal daarbij als opdrachtgever van 
de accountant een belangrijke rol moeten gaan spelen.  
 
Evenals vorig jaar hebben wij zelf geen specifiek onderzoek gedaan naar rechtmatigheid (wij 
willen het accent leggen op onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid). Wel hebben 
wij gekeken naar de bevindingen van de accountant. Naar aanleiding daarvan wijzen wij op 
een bedrag ad € 300.000, dat in de balans onder overlopende passiva is verantwoord. Bij 
navraag is gebleken dat  dit bedrag een aantal ramingen omvat, waar nog geen verplichtingen 
tegenoverstaan en waarbij nog geen sprake is van geleverde prestaties.  Tot een bedrag van € 
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157.758 betreft dit wijkplatforms. In feite gaat hier om overheveling van restantbudgetten, 
wat niet is toegestaan. De dienovereenkomstige bedragen in de rekening zijn naar onze 
mening  dan ook onrechtmatig. De juiste procedure is dat in de rekening het restant budget 
wordt getoond en dat het College de raad eventueel een voorstel doet over de besteding van 
dat restant.   
 
Vorig jaar drongen wij erop aan om op korte termijn vast te stellen wanneer aan welke 
vereisten moet zijn voldaan om de gevraagde wettelijke  verklaring  omtrent rechtmatigheid 
van de lasten en baten van 2004 mogelijk te maken en na te gaan wat dat  betekent in termen 
van door te voeren verbeteringen. Inmiddels begint de aandacht voor deze materie te groeien. 
Dit gaat gepaard met een zekere angst voor een teveel aan controle en daardoor te hoge kosten 
van bedrijfsvoering. Aan de andere kant wordt de noodzaak van aanvullende controle 
maatregelen voldoende ingezien. Ook hier zal de raad richtinggevend moeten zijn. De 
accountant wil om deze reden overleg voeren omtrent de door raad vast te stellen 
controleverordening en de verordening op het financieel beheer. Wij onderstrepen het belang 
van initiatieven van de raad op deze punten.  
 

5. Kwaliteit van verantwoordingsinformatie  
 
Onder punt 3 hebben wij al opgemerkt dat de toelichting op de rekening onvoldoende is waar 
het gaat om de verklaring van overschrijdingen en onderschrijdingen. Los van onder -  of 
overschrijdingen dient uit de verantwoordingsinformatie naar voren te komen dat de bij de 
begroting voorziene prestaties zijn geleverd en dat beoogde  effecten zijn gerealiseerd. Dit 
dient zo veel mogelijk onderbouwd te worden in termen van meetbare informatie.  
 
De toelichting bij de rekening over 2000 vonden wij ontoereikend. De verklaring daarvoor lag 
in belangrijke mate bij het nog korte bestaan van de nieuwe gemeente Bemmel. Wij drongen 
erop aan in 2003 een forse inspanning te leveren om met name de kwaliteit van de informatie 
over effecten en producten te verbeteren. Dit soort informatie  is naar onze mening 
noodzakelijk om het de raad mogelijk te maken  vanaf 2004 zijn veranderende rol in het kader 
van dualisering effectief in te vullen.  
 
De gevraagde inspanning is geleverd. In de “verslaglegging 2002” is een aanzet gegeven voor 
de jaarverslaglegging conform het duaal stelsel en is de ambitie vastgelegd tot een 
verantwoording te komen, waar raadsleden en burgers met belangstelling naar kijken. Wij zijn 
over deze aanzet positief.  Per beleidstaak zijn goed leesbare toelichtingen opgenomen. Op 
een aantal onderdelen bevatten deze heldere informatie over resultaten. Op onderdelen waar 
dit nog niet het geval is geeft de beschrijving van  activiteiten aanknopingspunten voor  het 
stellen van nadere vragen. Ons positief oordeel laat onverlet, dat wij en enkele kanttekeningen 
willen plaatsen. Wij  willen erop wijzen dat op diverse plaatsen meer het accent ligt op 
vooruitkijken (voornemens voor komende jaren) en minder op verantwoorden (wat hebben we 
precies wel en niet gerealiseerd van onze voornemens en hoe komt dat). Over beleidseffecten 
geeft de verslaglegging nog niet zo veel informatie.  
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6. Ordelijk en controleerbaar financieel beheer 
 
Ordelijk en controleerbaar financieel is een randvoorwaarde voor een getrouwe en 
rechtmatige verantwoording. Onder de punten 3 en 4 zijn hierover opmerkingen gemaakt. 
Ordelijk en controleerbaar financieel beheer is ook een randvoorwaarde voor het beheersen 
van efficiency van processen en het beoordelen van de effectiviteit van beleid. Dit laatste 
betreft niet alleen de effecten als zodanig, maar ook de relatie tussen kosten en effecten.  
 
Een systematisch antwoord op deze vragen vereist een risico - analyse en op opgrond  daarvan   
het beschrijven en analyseren van processen (productie - en dienstverleningsprocessen). Zoals 
vermeld zal voor deze problematiek  in 2003 een plan van aanpak gereed zijn. Wij waarderen 
het positief dat los daarvan al een aantal processen is beschreven. Wij bevelen aan ook voor 
het thema interne controle een degelijke weg te bewandelen. Urgente problemen hoeven niet 
te wachten op het gereed zijn van een plan van aanpak.  
 
De nota “bedrijfsvoering met toepassing van planning en control” bevat aantal maatregelen, 
die bij zullen dragen aan een ordelijk en controleerbaar financieel beheer. Bij de nota, die wij 
positief beoordelen, hebben wij de volgende opmerkingen:  
 
• Er wordt een aantal basisprincipes genoemd voor planning en control. Naar onze mening 

kan daaraan worden toegevoegd dat een optimum aan control moet worden gevonden tegen 
minimale kosten. Dit vanuit de gedachte dat control maatregelen op zich kostbaar zijn en 
dat een teveel aan controlemaatregelen net zo schadelijk kan zijn voor een organisatie als 
een te weinig.  

• Bij de formulering van de actiepunten  voor 2003 is terecht aangegeven dat rekening is 
gehouden met de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie. Op langere termijn gezien is 
het naar onze mening van belang duidelijk te kiezen welke kwaliteit de organisatie moet 
hebben en tegelijkertijd  daartoe de nodige middelen ter beschikking te stellen. Dit kan bij 
gelegenheid van de nota “Bedrijfsvoering” (in 2003). 

• In de planning en controlcyclus is erin voorzien dat de jaarrekening en het jaarverslag in 
mei gereed zijn. Naar onze mening is het van belang precieze data aan te geven. Tussen 
begin mei en eind mei ligt een groot verschil. Wij vinden het gewenst een zodanige 
procedure te ontwerpen dat zowel de Rekenkamerfunctie als de Raad voldoende 
gelegenheid hebben om de verantwoordingsstukken grondig te beoordelen en te bespreken.  

 
 
Met de accountant onderstrepen wij het belang van helderheid in de relaties met verbonden 
partijen. Transparantie houdt ook in dat de relaties met verbonden partijen helder en 
controleerbaar zijn en dat de activiteiten van verbonden partijen aan eisen voldoen van 
democratische verantwoording. In ons gesprekken met de accountant en de directie zijn wij 
dieper ingegaan op het glastuinbouwproject Bergerden. Wij hebben de directie vraag 
voorgelegd of de gemeente voldoende geëquipeerd is om dit project op een pro - actieve wijze 
te bewaken. Wij beseffen dat het antwoord op deze vraag zonder verder onderzoek niet 
ondubbelzinnig te geven is. Wij kregen een uitvoerige uiteenzetting over de wijze waarop tot 
nu toe wordt gewerkt.  Het lijkt ons van groot belang regelmatig over dit project te 
rapporteren aan de raad en daarbij steeds het project als geheel te beschrijven (dus niet alleen 
de veranderingen ten opzichte van het vorige rapportagemoment) en uit te gaan van een brede 
interprestatie van het begrip risico (dus niet alleen van financieel risico)  
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7. kwaliteit bedrijfsvoering 
 
Uit onze gesprekken hebben wij opnieuw het beeld gekregen dat met veel energie aan de  
kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt gewerkt. De verbetering van planning en control is op 
gang gekomen en nog dit jaar komt de nota “Bedrijfsvoering” uit.  Aan onze aanbeveling over 
de bedrijfsvoering te rapporteren in het jaarverslag is voldaan. De diverse projecten, zoals het 
cultuur traject en de bedrijfsvoeringdiscussie zijn duidelijk beschreven. Er wordt gemeld waar 
resultaten zijn geboekt en waar nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd.  
 
 

8. Tot slot 
 
Vorig jaar drongen wij op deze plaats aan op een vastomlijnd en samenhangend verbeterplan. 
Hieraan wordt inmiddels gewerkt (nota Bedrijfsvoering). Wij  bevelen uw raad aan op basis 
van onze rapportage een aantal concrete verbeterpunten te beneomen waaraan in uw ogen de 
jaarrekening 2003 dient te voldoen. In onze ogen is het van groot belang daarbij in ieder geval 
te denken aan een zodanige termijn van indiening, dat zowel de Rekenkamercommissie als 
uw raad voldoende tijd hebben om de diverse stukken op een grondige manier te kunnen 
analyseren en bespreken. 
 
 
 
L. Dolmans,  
 
 
Voorzitter 
 
 
 


