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1.Inleiding 
 
 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de rekening 2003 van de 
gemeente Lingewaard. 
 
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 5 maart ‘04 spraken wij met de verantwoordelijke managers over de 

actiepunten naar aanleiding van de rekening 2002; 
� Op 6 mei ontvingen wij de conceptrekening. Wij hebben in het bijzonder de 

toelichting bekeken bij afwijkingen  van geraamde bedragen op 
beheerstakenniveau (lasten en baten afzonderlijk), die groter zijn dan 10 %. 
Verder hebben wij ons een oordeel gevormd over de kwaliteit van de toelichting, 
zowel van “het jaarverslag 2003”, als van de gedetailleerde jaarrekening.  

� Medio mei ontvingen wij het accountantsrapport. Dit rapport hebben wij op 25 mei 
besproken met de accountant. In dat verband hebben wij ook kennis genomen 
van de managementletter die de accountant in december 2003 heeft uitgebracht 
aan het college 

� Op basis van ons vooronderzoek hebben wij aan de directie een aantal vragen 
voorgelegd. In onze vergadering van 14 juni hebben wij deze met de betrokken 
managers doorgenomen.  

 
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 vast-
stelling 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.  
 
Vorig jaar ontvingen wij de rekening medio mei. Dat vonden we laat. Dit jaar is er 
weliswaar enige versnelling in de procedure, maar dat is in onze ogen nog niet 
voldoende. Het moet in onze ogen goed mogelijk zijn de verantwoordingsstukken 
eerder gereed te hebben dan de afgelopen jaren het geval is geweest. De raad kan 
in de op te stellen financiële verordening (verordening ex artikel 212 gemeentewet) 
op dit punt zijn eisen stellen.   
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2. Algemeen beeld 
 
 
In 2003 is de Nota “Bedrijfsvoering met toepassing van planning en control” 
vastgesteld Op basis van deze nota wordt stelselmatig aan het verbeteren van de 
bedrijfsvoering gewerkt. Wij hebben uit onze gesprekken het beeld gekregen dat een 
aantal zaken voortvarend wordt opgepakt.  De keuze is gemaakt om per onderwerp  
de tijd te nemen om zaken goed te regelen. In 2003 het vooral gewerkt aan het 
inrichten van de programmabegroting en aan het verbeteren van de management-
rapportage. Aan andere verbeterpunten zoals het maken van  procesbeschrijvingen 
werd minder prioriteit gegeven, evenals aan het ontwerpen van de  financiële en 
andere verordeningen, die zijn voorgeschreven op grond van de nieuwe 
Gemeentewet. Ook de aan de  verbijzondering van de  interne controle en de interne 
controle op rechtmatigheid werd nog niet veel tijd besteed.  De keuze voor een 
grondige aanpak vinden wij een goede. Aan de andere kant vinden wij het gewenst 
dat duidelijk wordt aangegeven wat dit betekent voor het tempo waarin de diverse 
verbeteringen uiteindelijk tot stand zullen komen. Het is uiteindelijk aan de raad om te 
beoordelen of dit tempo het juiste is. Een aangewezen plaats om hierover het een en 
ander vast te leggen is 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 grof geformuleerd in, dat financiële mutaties juist en volledig in de admini-
stratie zijn verwerkt. De verklaring omvat niet de vraag of voldaan is aan regels op 
het gebied van budgettering. 
 
Nog steeds laat de rekening  grote verschillen zien tussen begrote en werkelijke 
lasten. Vergelijking tussen begroting en rekening is  moeilijk, omdat in de rekening 
alleen het saldo van de begrote lasten en baten is opgenomen en niet de begrote 
lasten en  baten zelf zijn vermeld.  De afwijkingen tussen raming  en werkelijkheid 
worden toegelicht aan de hand van verschillen in saldi. Wij adviseren in de rekening 
2004 aparte kolommen op te nemen voor geraamde en werkelijke lasten en voor 
geraamde en werkelijke baten. Vergelijking van saldi staat in onze ogen op 
gespannen voet met het budgetrecht van de raad, dat immers ten principale uitgaat 
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van gescheiden raming van baten en lasten en voorschrijft dat slechts uitgaven 
mogen worden gedaan tot de bedragen die daarvoor op de begroting zijn gebracht. 
Dit voorschrift vormt de kern van het budgetrecht van de raad en mag dus geen  
onrecht worden aangedaan. 
 
Dat bij afzonderlijke vermelding van lasten en baten meer verschillen blijken en dus 
meer “werk” ontstaat in de vorm van te formuleren toelichting (hetgeen werd 
ingebracht in de gesprekken die wij voerden), mag geen argument zijn voor een 
andere weergave. Niet bij alle verschillen hoeven immers uitvoerige toelichtingen 
opgenomen te worden en bij ontbrekende toelichtingen kan de raad vragen stellen. 
De communicatie tussen raad en college moet uitwijzen op welke punten meer of 
minder moet worden ingegaan.   
 
Bij een aantal grote verschillen tussen geraamde en werkelijke bedragen hebben wij 
toelichting gevraagd. De gegeven antwoorden waren verhelderend. In veel gevallen 
ligt de verklaring bij verschillen tussen geraamde en werkelijke apparaatskosten, 
waarbij de oorzaak vooral gelegen is in onvoldoende ervaring met tijdraming of 
onvoldoende kwaliteit op dit punt. Het verbeteren van tijdverantwoording staat bij het 
management op de agenda.  
 
De basis van een goede verantwoording ligt in een goede raming. In dit verband 
willen wij graag ingaan op de opzet van de programmabegroting voor 2004. De 
begroting bestaat uit negen programma’s, die overeenkomen met de hoofdfuncties 
van de rekening 2003 (1. Algemeen bestuur, 2. Openbare Orde en Veiligheid, 3. 
Verkeer Vervoer en waterstaat etc. ) Voor het bestaande beleid met betrekking tot  
deze programma’s is in de nieuwe opzet één totaalbedrag opgenomen, terwijl in de 
“oude”opzet een onderverdeling aanwezig is in beleidstaken, die op hun beurt 
verdeeld zijn in beheerstaken. Naar onze mening zijn de programma’s te divers van 
samenstelling om er zinvolle sturingsinformatie aan te koppelen. Wij adviseren in de 
nieuwe opzet de programma’s onder te verdelen in beleidstaken (of productgroepen) 
en de  autorisatie door de raad ( en dus ook de verantwoording) aan deze 
beleidsvelden te koppelen. Per beleidsveld kunnen dan  de drie w vragen worden 
beantwoord ( wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat 
kosten).  Als een dergelijke opzet wordt gevolgd (waaraan naar wij hebben begrepen 
al wordt gedacht) kan de raad beter invulling geven aan zijn kaderstellende en 
controlerende rol. De raad kan hierover regels stellen in de verordening ex artikel 212 
van de Gemeentewet. Tevens kan de raad  in deze  verordening aangeven in 
hoeverre binnen de programma’s  schuiven tussen budgetten is toegestaan 
(overschotten op budgetten inzetten om tekorten op andere budgetten op te heffen). 
 
 

4. Getrouwheid en 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 
op het gebied van budgetrecht en verantwoording) en alle andere rechtsregels 
(wetten en verordeningen).  
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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.  
 
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 met ingang van 2004 mogelijk te maken en na 
te gaan wat dat  betekent in termen van door te voeren verbeteringen.  
 
Op dit punt heeft nog niet veel actie plaatsgevonden. In de organisatie heeft het 
onderwerp rechtmatigheidcontrole geen hoge prioriteit gekregen en de raad heeft 
nog geen  initiatief genomen om zijn rol als  opdrachtgever van de accountant daad-
werkelijk in te vullen.  
 
Inmiddels gaat de tijd behoorlijk dringen. De controle over het lopende jaar zal 
gebaseerd moeten zijn op nog vast te stellen verordeningen. Op korte termijn zijn in 
onze ogen in ieder geval twee acties nodig. In de eerste plaats is het nodig dat de 
raad contact zoekt met de accountant om te overleggen over de feitelijke invulling 
van de controle over 2004, over de manier waarop de raad zijn opdrachtgeverschap 
wenst in te vullen en over de consequenties van de voorgeschreven  verklaring  over 
de rechtmatigheid. In de tweede plaats is het nodig, dat de raad op korte termijn over 
gaat tot het vaststellen van  de voorgeschreven  verordeningen. Dit zijn de financiële 
verordening ex artikel 212 Gemeentewet (waarin onder meer de basis wordt gelegd 
voor de administratieve organisatie en de  interne controle) en de verordening over 
de accountantscontrole ex artikel 213 Gemeentewet (waarin de opzet en de 
organisatie van de accountantscontrole verder wordt uitgewerkt). 
 
 
Ons is meegedeeld dat de verordeningen (waarin overigens naast de controle ook 
het financieel beleid en het beheer de orde komt) in de tweede helft van dit jaar bij de 
raad zullen worden ingediend. Wij vinden het van groot belang dat de raad wat 
betreft beide verordeningen het voortouw neemt. Maatgevend daarbij zijn vragen 
zoals  “hoe willen wij kaders stellen en controleren”, “hoe willen wij onze nieuwe rol 
feitelijk gaan invullen”, “hoe ambitieus zijn  wij op dit punt”.  Wat betreft de 
accountantscontrole is de belangrijkste verandering dat de accountant er met ingang 
van 2004 niet meer voor het college werkt maar uitsluitend voor de raad.  Dat 
betekent dat er een vorm van opdrachtgeverschap en samenwerking moet gaan 
groeien.  
 
Wij zijn graag bereid om de raad zowel bij de totstandkoming van de verordeningen 
als bij de contacten met de accountant te ondersteunen of te adviseren.  
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5. Kwaliteit van verantwoordingsinformatie  
 
 
Het jaarverslag vinden wij in het algemeen goed leesbaar. Uit onze beoordeling van 
de toelichting op de verschillen tussen de begroting en de rekening komt een 
wisselend beeld naar voren. We hebben gekeken naar verschillen op het niveau van 
beheerstaken. Daarbij  hebben wij als criteria gehanteerd:  
 
� Wordt ingegaan op zowel financiën als op inhoud van beleid? 
� Als er geld over is, wordt dan aangegeven of alle taken zijn uitgevoerd? 
� Worden oorzaken van verschillen aangegeven?  
 
Als wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat verschillen in saldi  worden toegelicht 
en niet verschillen in lasten afzonderlijk en verschillen in baten afzonderlijk, is de 
toelichting in een groot aantal gevallen redelijk van kwaliteit. Een aantal gevallen 
hebben wij het predikaat onvoldoende of slecht toegekend. Over dit soort toe-
lichtingen hebben wij de desbetreffende managers vragen voorgelegd. In reactie 
daarop hebben wij voorafgaand aan ons gesprek een degelijke schriftelijke beant-
woording ontvangen. Hieruit en uit de verdere bespreking van een aantal antwoorden 
trekken wij de conclusie dat er in de organisatie voldoende informatie aanwezig is om 
verschillen tussen raming en rekening zowel in termen van financiën als in termen 
van activiteiten en producten goed te kunnen verklaren. Hier ligt overigens wel een 
dilemma. Als voor alle verschillen verklaringen moeten worden opgenomen, wordt de 
rekening onhanteerbaar. Wat een goede toelichting is moet in feite bepaald worden 
door de begroting. Naarmate de raad bij de begroting scherpere kengetallen aan-
geeft (waarin een duidelijk verband is gelegd tussen middelen en productie) weet het 
college beter welke verantwoordingsinformatie nodig is.   
 
In onze gesprekken zijn wij dieper ingegaan op de toelichting op de grondexploitatie.  
De gegeven financiële toelichting op het niveau van complexen (bijlage grond-
exploitaties) en in de paragraaf grondexploitatie van het jaarverslag vinden wij in het 
algemeen duidelijk en goed toegankelijk. De kwaliteit van de  informatie kan verder 
worden verbeterd door op diverse plaatsen in de bijlagen  “leeswijzers” op te nemen, 
waarin de opzet van de desbetreffende onderdelen wordt uitgelegd en de verbanden 
worden aangegeven met de cijfers van de rekening.  
 
In de huidige opzet worden in de begroting alleen de kosten van ambtelijke uren van 
de grondexploitatie geraamd en niet de kosten van complexen.  De kosten van de 
complexen worden in het kader van de verantwoording overgeboekt van de rekening  
naar de balans (dus zonder dat ze zijn geraamd), waarna ze door de bank genomen 
op nul uitkomen. Wij vinden deze aanpak niet juist. Formeel is sprake van strijdigheid 
met het budgetrecht. Wij zijn derhalve van mening dat in de begroting zelf alle kosten 
moeten worden opgenomen dus ook die van de complexen (jaarschijven) en dat 
grote afwijkingen tussen raming en werkelijkheid van de jaarschijven in de rekening 
moeten worden toegelicht.  
 
Wij onderstrepen de bedoeling van het budgetrecht, dat inhoudt dat alle lasten en 
baten in de begroting worden geraamd en in de rekening worden verantwoord. De 
ervaring dat het bij meerjarige projecten moeilijk is om jaarschijven te ramen ( het-
geen werd ingebracht in de gesprekken die wij voerden)  mag volgens ons geen 
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reden vormen om jaarraming achterwege te laten maar moet juist aanleiding zijn om 
deze raming wel te maken, teneinde vervolgens in het kader van de verantwoording 
lessen te kunnen trekken voor de toekomst.  De raad dient in onze ogen deel uit te 
maken van dit leerproces. Overigens is ook hier weer een goede maatvoering op zijn 
plaats. Toelichtingen dienen in onze ogen vooral beleidsmatig van aard te zijn en 
betrekking te hebben op hoofdlijnen.  
 
Wij hebben ook nog aandacht gevraagd voor het formuleren van kengetallen die iets 
zeggen over de kwaliteit van de processen en de producten op het gebied van de 
grondexploitatie. De algemene vragen die hier aan de orde zijn  kunnen worden 
geformuleerd als: wanneer is sprake van goed functioneren, welke kenmerken moet 
de bedrijfsvoering hebben om de doelen te realiseren die met de grondexploitaties 
worden beoogd, wat zijn de doelen precies?  De raad krijgt naar onze mening meer 
greep op de grondexploitatie als via de begroting en de rekening dit soort vragen aan 
de orde komt en als indicatoren worden ontwikkeld die op deze punten iets zeggen.   
 
 

6. Ordelijk en controleerbaar financieel beheer 
 
 
Ordelijk en controleerbaar financieel beheer is een randvoorwaarde voor zowel een 
getrouwe en rechtmatige verantwoording als  voor het beheersen van doelmatigheid 
van processen en het beoordelen van de doeltreffendheid  van beleid. Dit laatste 
betreft niet alleen de effecten als zodanig, maar ook de relatie tussen kosten en 
effecten. Over het financieel beheer willen wij nog de volgende opmerkingen maken:  
 
� De basis van een ordelijk en controleerbaar beheer is een  beschrijving van 

processen. Zoals gezegd heeft het beschrijven van processen tot nu toe  niet de 
hoogste prioriteit gekregen. Dat is een bewuste keuze. Gevolg is wel dat er zeer 
waarschijnlijk onvoldoende informatie voorhanden zal zijn om tegen redelijke 
kosten de controle uit te oefenen die nodig is voor de   rechtmatigheidverklaring.  
Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel er wordt extra controle verricht, ofwel er 
wordt genoegen genomen met het ontbreken van een goedkeurende verklaring. 
Wij adviseren voor het laatste te kiezen, maar wel onder de conditie dat 
duidelijke afspraken worden gemaakt om binnen een bepaalde termijn wel tot 
een goedkeurende verklaring te komen;  

� De accountant wijst in zijn managementletter op het belang van toetsing op 
naleving van budgetregels. In de organisatie vindt deze toetsing naar zijn mening 
nog te weinig plaats. In de gesprekken die wij hebben gevoerd is aangegeven 
dat het bewaken van budgetten tot het normale werk van de manager zou 
moeten behoren, maar dat het zover nog niet is. Het onderwerp heeft hoge 
prioriteit bij de afdeling financiën. In dit verband is ook nog gewezen op een 
cursus die voor budgethouders werd georganiseerd; 

� De accountant geeft in zijn managementletter aan dat de interne controle op de 
naleving van de inkoop- en aanbestedingsprocedures nog onvoldoende is. In 
onze gesprekken hebben wij hierover nadere vragen gesteld. Onderschreven 
wordt dat de naleving van de regels moet worden afgedwongen. Toetsing op 
naleving van de procedures vindt op dit moment plaats bij collegevoorstellen en 
voorstellen aan de directie. In de overige gevallen is nog sprake van ad hoc 
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toetsen. Het streven is om op korte termijn tot 100% naleving van het beleid te 
komen, maar een exacte termijn is hierbij niet genoemd.   

 
 

7. Kwaliteit bedrijfsvoering 
 
 
In de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van 
de lopende verbeteringen in de bedrijfsvoering. Uit de stukken die wij hebben inge-
zien en uit de gesprekken die wij voerden concluderen wij dat er met voortvarendheid 
aan diverse verbeteringen wordt gewerkt.  Wij wijzen nog op het belang van meer 
inzicht in de relaties met verbonden partijen en op de (juridische) risicoscan die 
momenteel wordt opgezet.  Wij bevelen aan bij de komende begroting in de desbe-
treffende paragrafen over deze punten afrekenbare afspraken op te nemen.  
 
 

8. Tot slot 
 
 
Ons totaalbeeld uit ons onderzoek naar de rekening is positief. Wij willen 
onderstrepen dat onze kritische opmerkingen gelezen moeten worden vanuit een 
positieve ondertoon. Verder willen wij vermelden dat wij bij de beantwoording van 
onze vragen goede medewerking hebben gekregen van de betrokken managers. 
Daar spreken wij onze waardering voor uit.  
 
 
 
 
Th.G.L Greep,  L.J.F. Dolmans,  
 
 
secretaris,   voorzitter. 
 
 
 


