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1.   Inleiding 
 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de jaarstukken over 2004 
van de gemeente Lingewaard. Deze vormen de eerste verantwoording die plaats-
heeft onder het regime van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV). In dit besluit is de basis gelegd voor een duale begroting en ver-
antwoording. Het doel daarvan is een sterkere kaderstellende en controlerende rol 
van de raad. Om die reden lag voor de rekenkamercommissie dit jaar het accent  op 
de kwaliteit van het verantwoordingsproces en is de advisering door de commissie 
meer dan eens gericht op de ontwikkeling van de controlerende taak van de ge-
meenteraad.  
 
De gemeenteraad fungeerde voor het eerst als opdrachtgever voor de accountant en 
heeft voor het vervullen van deze taak een werkgroep accountantscontrole ingesteld. 
Deze werkgroep vertegenwoordigde de raad in het afstemmingsoverleg met de ac-
countant waaraan ook een vertegenwoordiging van het college, ambtelijke organisa-
tie en de rekenkamercommissie deel heeft genomen.  
 
Wij zien het als onze taak de raad te informeren en te adviseren over de volgende 
onderwerpen: 
 
� de mate waarin de in de rekening opgenomen  lasten en baten in overeenstem-

ming zijn met de begroting; 
� de wijze waarop de rechtmatigheid is gewaarborgd van de lasten, de baten en de 

balansmutaties; 
� de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie; 
� de ordelijkheid  en controleerbaarheid van het  financieel beheer;  
� de kwaliteit van de bedrijfsvoering in brede zin. 
 
 
Bij ons onderzoek zijn wij als volgt te werk gegaan:  
 
� Eind april ontvingen wij de concept jaarstukken. Deze moesten nog een bewer-

king ondergaan als gevolg van opmerkingen van de accountant over het bepalen 
en bestemmen van het resultaat. Wij hebben in het bijzonder de toelichting beke-
ken 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 toelichtingen.  

� Op 27 april 2005 ontvingen wij een memo met de eerste bevindingen van de ac-
countantscontrole. Deze informatie hebben wij op 28 april 2005 besproken met de 
accountant. Van de boardletter en de managementletter d.d. 7 februari 2005 als 
resultaat van de interim controle, hebben wij al eerder  kennis kunnen nemen en 
wel via de vertegenwoordiging in de werkgroep uit de raad voor de accountants-
controle. Dat geldt ook voor het verslag van het pre-audit gesprek van 15 novem-
ber 2004, dat voorafgaand aan de interim-controle heeft plaatsgevonden.  

� Op 19 mei 2005 hebben wij het concept ontvangen van het accountantsrapport, 
dat wij vervolgens op 23 mei 2005 met de accountant hebben besproken. 

� Op basis van ons vooronderzoek hebben wij aan het ambtelijk management vra-
gen voorgelegd en hebben wij met de managers van gedachten gewisseld in een 
bespreking op 24 mei 2005.  
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Gezien de beschikbare tijd hebben wij ons onderzoek zoveel mogelijk beperkt tot 
hoofdlijnen. Niettemin hebben wij een aantal afwijkingen tussen begroting en reke-
ning ook op detailniveau bekeken. De beoordeling van de jaarstukken heeft geresul-
teerd in een overzicht van vragen en beantwoording daarvan door het ambtelijk ma-
nagement. Het grootste gedeelte daarvan betreft verschillen tussen de rekening en 
de begroting. Dit overzicht is als bijlage bij deze rapportage gevoegd.  
 
Wij beogen met onze verslaglegging de raad te ondersteunen in het kader van de 
vaststelling van de jaarstukken. Verder willen wij een bijdrage leveren aan het voort-
durend verbeteren van het proces van verantwoording en van de bedrijfsvoering van 
de gemeente in brede zin.  
 
Vorig jaar ontvingen wij de jaarstukken begin mei en dit jaar was dat nauwelijks eer-
der. Wij pleiten opnieuw voor versnelling in de procedure. In het overleg met het ma-
nagement van 24 mei 2005 is de datum van 1 april naar voren gekomen als haalbaar 
voor het beschikbaar stellen van de jaarstukken. Verder vervroegen is voorlopig niet 
mogelijk in verband met het afsluiten van het boekjaar. Daarbij speelt ook  de be-
schikbare personele  capaciteit een rol. Het is in onze ogen essentieel om de verant-
woordingsstukken zo vroeg mogelijk gereed te hebben, zodat de conclusies en de 
leerpunten uit het verantwoordingsproces ingebracht kunnen worden bij de afwegin-
gen  in het kader van de voorjaarsnota. Dat vinden wij voor een adequate invulling 
van de controlerende en kaderstellende taak van de raad een belangrijk uitgangs-
punt. Wij adviseren de raad in dit opzicht meer aandacht te schenken aan de be-
leidsverantwoording (de verantwoording over de resultaat van het inhoudelijke be-
leid) naast de verantwoording over de middelen waarmee de inhoudelijke beleidsre-
sultaten zijn geboekt.  
 
Naar onze indruk is het vervroegen van het verantwoordingsproces vooral een kwes-
tie van planning. De raad kan in de financiële verordening (ex artikel 212 gemeente-
wet) op dit punt zo nodig zijn nadere eisen stellen.   
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2.   Algemeen beeld 
 
Op basis van de nota “Bedrijfsvoering met toepassing van planning en control” wordt 
stelselmatig aan het verbeteren van de bedrijfsvoering gewerkt. Daarbij is in het ver-
leden de keuze gemaakt om per onderwerp de tijd te nemen om zaken goed te rege-
len. In 2004 is vooral gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de afdelingsplannen en 
de managementrapportages. Aan andere verbeterpunten zoals het maken van  pro-
cesbeschrijvingen werd nog geen hoge prioriteit gegeven, evenmin als aan de  ver-
bijzondering van de  interne controle. Voor de controle op rechtmatigheid werd een 
plan van aanpak opgesteld. Het is aan de raad om aan de hand van de bedrijfsvoe-
ringparagraaf in de jaarstukken de voortgang te beoordelen.  
 
Het uitbrengen van de eerste verantwoording zien wij als een goede stap in de rich-
ting. De intentie is er om te verantwoorden hetgeen in de programmabegroting is op-
genomen aan doelstellingen en te bereiken effecten. Daar waar de doelstellingen in 
de begroting nog weinig meetbaar zijn geformuleerd, is ook in de verantwoording het 
bereikte resultaat minder scherp aangegeven. Dat is begrijpelijk, maar er is ook een 
andere benadering denkbaar. Ook als in de begroting geen meetbaar  effect is aan-
gegeven staat niets in de weg om in de rekening concreet te zijn over feitelijk gereali-
seerde effecten. Dit alles laat onverlet dat het de bedoeling is zowel in de begroting 
als in de rekening over te bereiken effecten zo concreet mogelijk te zijn. Op dit punt 
is nog een grote verbeterslag te maken. Wat hier voor effecten geldt is ook van toe-
passing voor activiteiten.  Voor de raad ligt er een taak om in de programmabegroting 
door middel van  het formuleren van te bereiken effecten en te realiseren activiteiten 
een duidelijke en afrekenbare basis te leggen voor een inhoudelijke verantwoording 
volgens de drie w’s:  
 
• Wat hebben we bereikt? 
• Wat hebben we daarvoor gedaan? 
• Wat heeft dat gekost? 
 
In het door ons dit jaar uit te voeren onderzoek  naar de kwaliteit van de programma-
begroting komen wij hierop terug. Het rapport over dit onderzoek zullen wij uitbren-
gen vóór de behandeling van de begroting 2006, zodat de resultaten ervan betrokken 
kunnen worden bij de begrotingsbehandeling.  
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3. Overeenstemming tussen rekening en begroting 
 
In de rekening 2003 was alleen het saldo van begrote lasten en baten opgenomen. 
Ons advies om (conform de regels) in de rekening 2004 aparte kolommen op te ne-
men voor geraamde en werkelijke lasten en voor geraamde en werkelijke baten is 
overgenomen. Zie hiervoor het boekwerk “jaarstukken”, onderdeel jaarrekening en 
het boekwerk “jaarrekening bijlagen”.  
 
In de inleiding en samenvatting van het boekwerk “jaarstukken” zijn de belangrijkste 
oorzaken opgenomen van verschillen tussen de rekening en de begroting. Wij wijzen 
erop dat dit alleen verschillen betreft in programmakosten (kosten die rechtstreeks 
samenhangen met beleidsinstrumenten). Daarnaast is er een groot aantal verschillen 
in geraamde en werkelijke apparaatskosten (personele en materiele kosten van de 
eigen organisatie), die in een aantal gevallen groter zijn dan de vermelde verschillen 
in programmakosten. Deze verschillen ontstaan vooral doordat de werkelijke inzet 
van personeel afwijkt van de geraamde inzet. Deels is dit onvermijdelijk, deels is dit 
toe te schrijven aan de kwaliteit van de planning. Inmiddels zijn er afdelingsplannen. 
Deze zullen naar verwachting de beheersing van de apparaatskosten verbeteren.     
 
De kwaliteit van de toelichting van verschillen is wisselend. Een groot aantal toelich-
tingen is financieel technisch duidelijk, maar schiet inhoudelijk tekort (met inhoudelijk 
bedoelen we: wat is bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan). Aan een aantal 
toelichtingen hebben wij het predikaat “slecht” toegekend. Vaak gaat het er dan om 
dat wel wordt aangegeven dat er een raming is overschreden maar niet waarom dat 
het geval is geweest. Wij hebben als algemene indruk dat vergeleken met vorig jaar 
wel de overzichtelijkheid van de rekening als geheel is toegenomen, maar dat de in-
houdelijke kwaliteit van de toelichting beter kan.  
 
Bij een aantal verschillen tussen geraamde en werkelijke bedragen hebben wij  toe-
lichting 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, in samenhang met de introductie van afdelingsplannen. Wij hebben 
de indruk dat dit goed wordt opgepakt.  
 
In ons advies over 2003 zijn wij ingegaan op de opzet van de programmabegroting 
voor 2004. Wij adviseerden in de nieuwe opzet de programma’s onder te verdelen in 
beleidstaken (of productgroepen) en de autorisatie door de raad (en dus ook de ver-
antwoording) aan deze beleidsvelden te koppelen. Deze aanbeveling hebben wij 
herhaald bij onze inbreng in de opstelling van de financiële verordeningen, eind 
2004. Deze aanbeveling is niet overgenomen, omdat het college aangaf voldoende 
voortgang in de ontwikkeling van de programmabegroting te kunnen boeken, zodat 
het beoogde resultaat ook langs die weg zou kunnen worden bereikt. Wij conclude-
ren dat de verantwoording over 2004 laat zien dat een scherp inzicht in bereikte re-
sultaten nog niet gegeven kan worden en herhalen daarom onze aanbeveling. In ons 
onderzoek naar de kwaliteit van de programmabegroting zullen wij aandacht aan dit 
aspect besteden. 
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4. Getrouwheid en rechtmatigheid 
 
De jaarrekening bestaat uit een programmarekening en een toelichting en een ba-
lans en een toelichting. De jaarrekening moet onderscheiden worden van het jaar-
verslag, dat bestaat uit programmaverantwoording (waarin het antwoord op de drie w 
vragen) en een aantal paragrafen (waarin informatie is te vinden over een aantal on-
derdelen van het beheer, zoals het onderhoud van kapitaalgoederen, het weer-
standsvermogen, de bedrijfsvoering en het grondbedrijf).  
 
De accountant geeft een verklaring af over de getrouwheid en de rechtmatigheid. 
Deze heeft betrekking op baten, lasten en balansmutaties. De verklaring houdt in dat 
er een redelijke zekerheid bestaat dat de rekening geen fouten of onzekerheden be-
vat die individueel of tezamen de door de raad geformuleerde tolerantiegrenzen 
(voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de omvangsbasis) te boven gaan.  
 
De getrouwheid betreft de volledigheid en de juistheid. Lasten, baten en balansmuta-
ties  zijn rechtmatig  als ze tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begro-
ting en met van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke 
verordeningen.  
 
De goedkeurende accountantsverklaring betreft in zijn nieuwe vorm (met ingang van 
het jaar 2004) ook het antwoord op de vraag of lasten en baten in overeenstemming 
zijn met regelgeving. Over dit onderwerp is in den lande veel discussie gevoerd. Het 
jaar 2004 is een overgangsjaar waarover in veel gemeenten geen verklaring door de 
accountant wordt afgegeven. Lingewaard is hierop geen uitzondering. Op zichzelf 
hoeft dat geen groot probleem te zijn, mits er maar systematisch aan wordt gewerkt  
om de rechtmatigheid “in control” te krijgen. Wij hebben de indruk dat dit in Linge-
waard het geval is. De vaststelling en uitvoering door het college van een plan van 
aanpak voor de  rechtmatigheidscontrole moet er in voorzien dat over het jaar 2005 
wel een verklaring door de accountant kan worden afgegeven.  
 
Wij adviseerden vorig jaar dat de raad wat betreft de vaststelling van de financiële 
verordeningen en de opdrachtverstrekking aan de accountant het voortouw neemt.  
In de raadsvergadering van 18 november 2004 hebben deze werkzaamheden tot 
resultaat geleid. De werkgroep financiële verordeningen, waarin ook onze commissie 
was vertegenwoordigd, heeft hierover geadviseerd. 
 
In zijn rapport geeft de accountant aan dat de gemeente nog geen geoperationali-
seerd normenkader heeft vastgesteld. Volgens een inmiddels verschenen brief van 
het Nivra (Nederlands Instituut van Registeraccountants) moet de raad in dit nor-
menkader aangeven aan welke regelgeving de accountant de uitvoering door het 
college moet toetsen. Concreet houdt dit in dat de raad exact moet aangeven aan 
welke in wet en regelgeving vastgelegde en voor de gemeente relevante voorwaar-
den de accountant moet toetsen.  Achter deze aanpak zit de gedachte dat de raad 
bepalingen buiten toepassing kan verklaren waaraan hij ingeval van afwijkingen geen 
financiële consequenties wenst te verbinden (bijvoorbeeld omdat in het verleden ook 
van de regels werd afgeweken en er een zeker gewoonterecht is ontstaan, zoals zich 
dat kan voordoen bij termijnoverschrijdingen voor subsidieaanvragen). De bedoeling 
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is dan dat een uitvoeringspraktijk tijdelijk wordt gesanctioneerd en dat vervolgens 
letter en praktijk in overeenstemming worden gebracht.  
 
Wij vinden dit een onlogische benadering. De wettelijk voorgeschreven verklaring 
impliceert immers dat de accountant toetst aan de begroting en aan van toepassing 
zijnde wettelijke regelingen, waaronder gemeentelijke verordeningen.  Als er sprake 
is van strijdigheid met relevante regelgeving, is op basis van de wet per definitie 
sprake van onrechtmatigheid. Naar onze mening komt het de transparantie niet ten 
goede als de raad vooraf voor alle regels moet gaan bepalen welke uitvoeringsprak-
tijk wel of niet buiten het normenkader moet vallen. De raad heeft daarvoor volgens 
ons onvoldoende informatie en onvoldoende inzicht in de uitvoeringspraktijk. Het zal 
er dan op neer komen dat het college aan de raad een voorstel gaat doen, maar het 
college  is “de gecontroleerde”.  
 
Wij adviseren de raad alle verordeningen in zijn geheel tot het normenkader te reke-
nen en aan de hand van de bevindingen van de accountant van jaar tot jaar te bepa-
len welke regels eventueel aanpassing verdienen. De opdracht aan de accountant is 
dan dat hij moet nagaan in hoeverre wettelijke bepalingen of bepalingen uit verorde-
ningen lasten, baten of balansmutaties in de weg staan. Dat is maar voor één uitleg 
vatbaar en zet bovendien druk op de ketel om verouderde, te strikt geformuleerde 
bepalingen etc snel aan te passen. Ook dat bevordert transparantie.  
 
De accountant vermeldt in zijn verslag dat begrotingsoverschrijdingen, waarbij binnen 
het door de raad uitgezette beleid is gebleven, geautoriseerd worden door het vast-
stellen van de jaarrekening door de raad. Hij wijst er daarbij op dat dit niet adequaat 
is toegelicht in de rekening. Dit sluit aan bij ons beeld dat in veel gevallen wel de fi-
nanciële kant van de verschillen is toegelicht, maar niet de inhoudelijke kant. Verder 
merken wij op dat het bij de rekening vaststellen van begrotingswijzigingen alleen 
maar acceptabel is, voorzover het wijzigingen betreft die gezien het tijdstip waarop 
de noodzaak ertoe op tafel komt, niet meer op tijd langs de reguliere weg van een 
begrotingswijziging door de raad kunnen worden vastgesteld.  Gesteld kan worden 
dat dergelijke overschrijdingen een hamerstuk vormen als binnen het reguliere beleid 
is gebleven en dat er een probleem ontstaat wanneer is afgeweken van vastgesteld 
beleid zonder dat daarover aan de raad melding is gedaan. Belangrijk is de constate-
ring van de accountant dat hij in zijn controle geconstateerd heeft dat het college de 
noodzakelijke begrotingswijzigingen tijdig laat accorderen door de raad. Hij is op dit 
punt derhalve geen tekortkomingen tegengekomen.  
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5. Kwaliteit van verantwoordingsinformatie  
 
Het belang van verantwoording wordt ook in overheidsland steeds meer onderkend. 
Pas bij een goede verantwoording kunnen volgende stappen worden gezet. Wij ga-
ven dit ook al aan in de inleiding van dit  rapport. Het is goed om hierbij op te merken 
dat wij verantwoording vooral zien als een onderdeel van een continue leerproces. 
 
De jaarstukken vinden wij in het algemeen goed leesbaar. Conform de voorschriften 
is dezelfde indeling aangehouden als die van de begroting. Omdat echter in de be-
groting relatief weinig meetbare kengetallen zijn opgenomen zijn er nog betrekkelijk 
weinig prikkels tot een specifiek op effecten en prestaties gericht verantwoordings-
proces, wat wel de bedoeling is van de nieuwe wetgeving. Zo ligt in de kolom “stand 
van zaken” in de programmaverantwoording het accent over het algemeen meer op 
de actualiteit en op voornemens en nog te weinig op wat meetbaar aan resultaten en 
effecten is gerealiseerd. De raad kan hier het initiatief nemen. Door in de begroting 
meer dan vorige jaren meetbare kengetallen te formuleren voor de prioriteiten en het 
college daartoe aan te zetten, kan de raad zijn kaderstellende rol versterken, wat te-
gelijkertijd  de basis kan zijn voor de versterking van zijn controlerende rol. Naarmate 
de raad hierin meer gaat slagen zullen de jaarstukken vooral een reactie zijn op wat 
de raad belangrijk vindt en waarop hij wil sturen. Nu hebben de jaarstukken in onze 
ogen nog veel kenmerken van een traditionele verschillenverklaring, waarbij de ver-
klaringen van onderop in de organisatie bepalend lijken te zijn voor de inhoud en niet 
of in mindere mate de sturingsvragen van de raad.  
 
In de begroting zijn alleen prioriteiten met naam en toenaam genoemd. Het bestaan-
de reguliere werk wordt niet expliciet vermeld.  Dat houdt in dat dit werk ook in de 
rekening niet terugkomt. Aangezien de begroting en de rekening integrale verant-
woordingsinstrumenten zijn, adviseren wij om in de eerstkomende begroting ook 
kengetallen op te nemen voor het bestaande beleid.  Uiteraard is het zaak daarbij 
selectief te zijn. Met behulp van de “80-20 regel” ( 80 % van hetgeen je wilt sturen, 
kun je beïnvloeden door middel van 20 % van het aantal denkbare kengetallen)  kan 
een selectie worden gemaakt.  Het college kan daartoe een voorzet doen.   
 
Wij willen hier ook het belang van het integrale karakter van de verantwoording be-
nadrukken. Illustratief is op dit punt het project breedtesport. In de jaarstukken treffen 
wij geen informatie aan over wat in 2004 aan effecten en resultaten is gerealiseerd. 
Een vraag onzerzijds is beantwoord met een verwijzing naar een afzonderlijke rap-
portage, waarbij in het midden werd gelaten of deze al met de raad is gecommuni-
ceerd. Inmiddels is duidelijk dat de rapportage op de agenda voor commissie en raad 
van juni staat vermeld. Dat laatste geldt ook voor de rapportage beheer wegverhar-
dingen. Zo zijn er meer onderwerpen waar afzonderlijke rapportages over worden 
gemaakt. Opnemen van een beknopte samenvatting of een concrete verwijzing naar 
die rapportage in de jaarstukken draagt bij aan het integrale karakter van de verant-
woording. Samen met de jaarstukken uitbrengen van die rapportages, zoals dat het 
geval is met het burgerjaarverslag, is ook een optie. Een verwijzing in de jaarstukken 
naar het uitbrengen van dat burgerjaarverslag over 2004 wordt nu node gemist.  
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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 be-
treft niet alleen de effecten als zodanig, maar ook de relatie tussen kosten en effec-
ten. De accountant merkt op dat belangrijke stappen zijn gezet om optimaal “in con-
trol” te geraken. Hij doelt daarbij op het opzetten en implementeren van procesbe-
heer en interne controle. Het college heeft ervoor gekozen de verbeteringen van het 
beheer en de bedrijfsvoering  grondig aan te pakken. In de diverse gesprekken die 
wij hebben gevoerd is ons toegelicht dat daarbij de volgende stappen voor ogen 
stonden en staan: 
 
• Eerst de verordeningen invoeren die nodig zijn in verband met de nieuwe Ge-

meentewet (is gebeurd) 
• Vervolgens de basis leggen voor het beheersen van de rechtmatigheid (hier is 

de organisatie mee bezig en dit omvat al een deel van de noodzakelijke proces-
beschrijvingen en interne controles) 

• Dan de procesbeschrijvingen en de interne controlemaatregelen verder invullen. 
 
 Met de derde stap zal een begin worden gemaakt in de tweede helft van dit jaar. In 
dit verband vermelden wij ook nog dat op centraal niveau capaciteit wordt uitgetrok-
ken voor het toetsen van de werking van de processen en de interne controles. De 
“audits” die zullen worden uitgevoerd gaan ( in combinatie met de zogenaamde 213a 
onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid ) een prikkel vormen tot 
voortdurend verbeteren van de bedrijfsvoering. Wij juichen deze ontwikkelingen toe. 
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7.   Kwaliteit bedrijfsvoering 
 
 
In de verantwoording op de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken wordt een 
overzicht gegeven van de lopende verbeteringen in de bedrijfsvoering. Gezien onze 
prioriteit voor de kwaliteit van de  verantwoording als zodanig, hebben wij minder 
aandacht besteed aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dit hebben wij ook kunnen 
doen vanwege de indruk dat er in deze bedrijfsvoering gestage stappen voorwaarts 
worden gezet. 
 
Eén onderwerp willen wij, bij wijze van nazorg, wat nader belichten, omdat ons ad-
vies over de jaarstukken 2003 aanleiding was voor de raad om een motie aan te ne-
men. Het gaat dan over budgetbeheer.  
 
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt geconcludeerd dat in 2004 voldoende aandacht 
is besteed aan budgetbeheer. Een verwijzing naar deze passage is ook als antwoord 
gegeven op onze vraag welk effect de motie heeft gesorteerd. Kort gezegd hield de-
ze motie een opdracht in aan het college om zorg te dragen voor een verbeterde 
budgetbewaking en de raad daarover in het kader van de behandeling van de begro-
ting 2005 te informeren. Aantal en omvang van de overschrijdingen zoals die zijn 
verantwoord in de jaarrekening worden nu in de verantwoording als signaal genomen 
voor de conclusie dat in 2004 voldoende aandacht is besteed aan budgetbeheer. 
Naar aanleiding van de motie is echter in de programmabegroting 2005 nog een aan-
tal voornemens vermeld, waar in de verantwoording niet meer aan wordt gerefereerd. 
Op zichzelf is dat juist omdat het niet over het jaar 2004 gaat, maar waar elders wel 
de actualiteit wordt aangehaald, had dat op dit punt niet misstaan. In de inleiding op 
de jaarstukken 2004 wordt bovendien melding gemaakt van vele afwijkingen, die be-
trekking hebben op de toerekening van uren. Wij gaan ervan uit, dat dit onderwerp in 
de verantwoording over 2005 terug komt. 
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8. Tot slot 
 
 
Ons totaalbeeld uit het onderzoek naar de jaarstukken is positief maar kritisch als het 
gaat om de ontwikkeling die het proces van verantwoording nog moet doormaken. 
Wij willen onderstrepen dat onze kritische opmerkingen evenals vorig jaar gelezen 
moeten worden vanuit een positieve ondertoon. Verder willen wij vermelden dat wij 
bij de beantwoording van onze vragen goede medewerking hebben gekregen van 
het ambtelijk management. Hiervoor en voor de boeiende bespreking die wij met het 
management mochten hebben, spreken wij onze waardering uit.  
 
Hierna laten we de belangrijkste conclusies en aanbevelingen nog even kort de re-
vue passeren. 
 
1. Het is in onze ogen essentieel om de verantwoordingsstukken zo vroeg mogelijk 

gereed te hebben, zodat de conclusies en de leerpunten uit het verantwoor-
dingsproces ingebracht kunnen worden bij de afwegingen  in het kader van de 
voorjaarsnota.  

 
2. Wij adviseren de raad meer aandacht te schenken aan de beleidsverantwoor-

ding (de verantwoording over de resultaat van het inhoudelijke beleid) naast de 
verantwoording over de middelen waarmee de inhoudelijke beleidsresultaten 
zijn geboekt. 

 
3. Voor de raad ligt er een taak om in de programmabegroting door middel van  

het formuleren van te bereiken effecten en te realiseren activiteiten een  duide-
lijke en afrekenbare basis te leggen voor een inhoudelijke verantwoording vol-
gens de bekende drie w – vragen. 

 
4. Wij hebben als algemene indruk dat vergeleken met vorig jaar wel de  overzich-

telijkheid van de rekening als geheel is toegenomen, maar dat de inhoudelijke 
kwaliteit van de toelichting beter kan.  
 

5. Het verbeteren van tijdverantwoording staat bij het management op de agenda, 
in samenhang met de introductie van afdelingsplannen. Wij hebben de indruk 
dat dit goed wordt opgepakt. 

 
6. Wij concluderen dat de verantwoording over 2004 laat zien dat een scherp in-

zicht in bereikte resultaten nog niet gegeven kan worden en herhalen daarom 
onze aanbeveling om 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. 

 
7. Wij adviseren de raad alle verordeningen in zijn geheel tot het normenkader te 

rekenen en aan de hand van de bevindingen van de accountant van jaar tot jaar 
te bepalen welke regels eventueel aanpassing verdienen. 

 
8. De accountant vermeldt in zijn verslag dat begrotingsoverschrijdingen, waarbij 

binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven, geautoriseerd worden 
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door het vaststellen van de jaarrekening door de raad. Hij wijst er daarbij op dat 
dit niet adequaat is toegelicht in de rekening. Dit sluit aan bij ons beeld dat in 
veel gevallen wel de financiële kant van de verschillen is toegelicht, maar niet 
de inhoudelijke kant. 

 
9. Aangezien de begroting en de rekening integrale verantwoordingsinstrumenten 

zijn, adviseren wij om in de eerstkomende begroting ook kengetallen op te ne-
men voor het bestaande beleid. Wij willen ook het belang van het integrale ka-
rakter van de verantwoording benadrukken. 

 
10. Naar aanleiding van een motie over het budgetbeheer, is in de programmabe-

groting 2005 nog een aantal voornemens vermeld, waar in de verantwoording 
niet meer aan wordt gerefereerd. Op zichzelf is dat juist omdat het niet over het 
jaar 2004 gaat, maar waar elders wel de actualiteit wordt aangehaald, had dat 
op dit punt niet misstaan. 

 
 
Namens de rekenkamercommissie Lingewaard 
 
 
 
 
Mr. E.A.M. Masselink MPM drs. L.J.F. Dolmans,  
secretaris,    voorzitter. 


