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1.   Inleiding 
 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de jaarstukken over 2005 
van de gemeente Lingewaard. Wij zien het als onze taak de raad te informeren en te 
adviseren over de volgende aspecten van deze jaarstukken: 
 
� 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. 
 
Het onderzoek over 2005 is beperkt van opzet gebleven. De beschikbare tijd voor het 
doen van onderzoek is namelijk kort.. Dat gegeven is inherent aan de planning voor 
de behandeling van de jaarstukken in relatie tot de planning voor de behandeling van 
de kadernota. Deze laatste is met ongeveer een maand vervroegd, zodat er ruimte 
ontstaat om de verantwoording te laten doorklinken bij de behandeling van de kader-
nota; dit jaar op 29 juni 2006. De beschikbare tijd voor onderzoek werd daarmee ui-
teraard ook ingekort.  
Ook om de volgende redenen is het onderzoek beperkt gebleven. De verantwoording 
over het jaar 2004 was de eerste die plaatshad onder het regime van het Besluit Be-
groting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Om die reden, zijn wij in 
het onderzoek over dat jaar uitgebreid ingegaan op verschillende aspecten van een 
duale verantwoording, met als doel een sterkere controlerende rol van de raad. Daar 
komt bij dat  wij in vervolg op ons onderzoek naar de rekening onderzoek hebben 
gedaan  naar de kwaliteit van de begroting voor 2006... Op die manier is de totale 
begrotingscyclus als zodanig onderwerp van een samenhangend onderzoek ge-
weest.. Wat betreft de rekening 2005 kunnen wij ermee volstaan te onderzoeken hoe 
er met de conclusies en aanbevelingen is uit deze onderzoeken is omgegaan.  Daar-
naast doen wij in het kader van het werkplan voor 2006 onderzoek naar verschillen-
de aspecten van de bedrijfsvoering, die eveneens een relatie hebben met de begro-
tingscyclus.  
 
Het accent in ons onderzoek naar de rekening 2005 lag op kwaliteit verschillenverkla-
ring en kwaliteit verantwoordingsinformatie.  Op de onderwerpen ordelijkheid en con-
troleerbaarheid van het financieel beheer en op de kwaliteit van de bedrijfsvoering in 
brede zin zijn we maar beperkt ingegaan. 
 
In het overleg met de adjunct - secretaris en het hoofd van de afdeling financiën is 
opnieuw naar voren gebracht dat 1 april de hoogst haalbare datum is waarop de 
jaarstukken gereed kunnen zijn. Wij blijven voorstander van eerdere aanlevering, 
maar als deze datum strikt wordt aangehouden is een ordelijke afwikkeling van de 
rekening haalbaar. Vorig jaar vroegen wij meer aandacht van de raad voor beleidsin-
formatie, naast de informatie over middelen. Wij herhalen deze aanbeveling. Vragen 
en discussie over de beleidsinformatie leiden niet alleen tot een beter verantwoor-
dingsproces, ze leiden ook tot beter inzicht in wat de raad belangrijk vindt en daar-
door tot scherpere sturing door middel van de eerst komende begroting.  



 4 

Naarmate de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie verbetert wordt de nu krap-
pe termijn voor onderzoek en behandeling meer acceptabel. Wij beoordelen de voor-
nemens op dit punt positief.  
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2.   Algemeen beeld 
 
De paragraaf bedrijfsvoering in het jaarverslag laat zien, dat er verbeteringen worden 
doorgevoerd op dit gebied. Zo worden er vorderingen gemaakt op het punt van  pro-
cesbeschrijvingen. 
 
Verantwoordingen over de drie W - vragen geven vooral een beeld van wat er is ge-
daan. Informatie over effecten is nog beperkt. Over doelmatigheid geven de jaarstuk-
ken nog heel weinig informatie. Betere kwaliteit van de rekening begint echter bij be-
tere kwaliteit van de begroting. In vervolg op het onderzoek naar de jaarstukken over 
2004 hebben wij onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de programmabegroting.  
Inmiddels zijn over de rapportage twee workshops met de gemeenteraad gehouden. 
Wij hebben daaruit het beeld dat onze signalen zowel door de raad als het college en 
de ambtelijke organisatie positief worden opgepakt. Het coalitieakkoord voor de 
nieuwe raadsperiode is een goede gelegenheid om de omschrijvingen van doelen in 
de begroting aan te scherpen in samenhang met de visie, thema’s en prioriteiten, 
waar deze doelen op zijn gebaseerd.  
 
Wij wijzen erop dat de begroting en de rekening weliswaar instrumenten zijn van de 
raad, maar dat deze alleen effectief zijn bij een goed samenspel tussen alle betrok-
kenen. Het is daarbij aan het college en de ambtelijke organisatie de begroting zoda-
nig in te delen en op te stellen, dat deze optimaal bruikbaar is voor de raad en het is 
aan de raad om aan te geven aan welke kwaliteitseisen de begroting moet voldoen 
en welke de belangrijkste meetpunten (te bereiken effecten en te leveren prestaties) 
zijn. Daarbij is het gebruik van kengetallen van belang. Daarbij kan onderscheid wor-
den gemaakt tussen kengetallen voor te bereiken effecten, voor te leveren prestaties 
en voor te maken kosten. De eerder genoemde drie W – vragen worden zodoende 
elk van een eigen set kengetallen voorzien. In onze ogen verdient het aanbeveling, 
dat de raad op dit punt het college vraagt om voor het benoemen van deze meetpun-
ten de benodigde informatie te leveren, waaronder een voorzet voor de aanscherping 
van doelformuleringen.  
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3. Overeenstemming tussen rekening en begroting 
 
 
Overeenkomstig onze aanbeveling zijn de toelichtingen op niveau van productgroe-
pen voor de totale lasten respectievelijk baten weergegeven. Wij hebben zoals be-
kend aanbevolen ook in de begroting deze indeling aan te houden. Zowel de begro-
ting als de rekening hebben op alle taken van de gemeente betrekking. Zowel het 
bestaand beleid en het nieuw beleid dienen erin tot uitdrukking te komen en uiteraard 
is er ook plaats voor speerpunten. De essentie van het budgetrecht is dat voor alle 
taken de middelen op de begroting worden gebracht en wel op een wijze dat de raad 
op basis daarvan keuzes kan maken. Het leggen van het accent in de begroting of 
rekening op nieuw beleid of op speerpunten, doet in onze opvatting afbreuk aan deze 
essentie...  
 
De vele constateringen in de rekening met betrekking tot overschrijdingen of onder-
schrijdingen roepen vragen op naar verklaringen, die achter deze constateringen 
schuil gaan. De toelichting op afwijkingen op apparaatskosten blijft vaak beperkt tot 
de vermelding dat taken meer of minder tijd hebben gekost dan geraamd. Dit zegt 
niet veel. Wij pleiten voor een analyse van het totaal van de apparaatskosten (bij-
voorbeeld in de paragraaf bedrijfsvoering), waarin de grootste verschillen in de ra-
mingen worden toegelicht en waarbij wordt aangegeven wat daarvan is geleerd voor 
de komende jaren. Deze toelichting zou in onze ogen expliciet betrekking moeten 
hebben op zowel directe als indirecte apparaatskosten. Naarmate hier meer ervaring 
mee gaat ontstaan, kan in het kader van de budgetcyclus meer op doelmatigheid 
worden gestuurd. 
 
In de bijlage bij dit rapport is een overzicht opgenomen van vragen, die naar aanlei-
ding van de beoordeling van de jaarstukken bij ons zijn opgekomen. Wij hebben ons 
daarbij vooral gericht op grote verschillen tussen raming en werkelijkheid. Tevens zijn 
in het overzicht opgenomen de antwoorden die van ambtelijke zijde op deze vragen 
zijn gegeven. Ook in dit overzicht worden vooral feiten naar voren gebracht. Deze 
vergroten weliswaar het inzicht, maar de waarom vraag blijft vaak open. Wij volstaan 
hier met een verwijzing naar het overzicht. 
 
Waar het gaat om de overeenstemming tussen rekening en begroting willen wij hier 
de vragen en antwoorden onder het kopje “algemeen” in het overzicht aanstippen. 
Waar in de begroting een relatie wordt gelegd tussen doelen en activiteiten, keert die 
in het jaarverslag niet als zodanig terug.In de beantwoording wordt aangegeven, dat 
er niet altijd een directie relatie is en dat het lastig is om de concrete invloed van een 
activiteit op een doelstelling aan te geven. Niettemin wordt gesteld, dat het mogelijk 
is om de verantwoording meer op dat thema te richten. Wij bevelen dan ook aan om 
in die richting naar verbetering te streven.  
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4. Getrouwheid en rechtmatigheid 
 
  
 
Belangrijk, als het gaat over rechtmatigheid is de vraag welke onrechtmatigheden er 
zijn geconstateerd door organisatie zelf en door de accountant en wat daarvan is ge-
leerd. Summiere informatie daarover is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. 
Wij bevelen de raad aan met het college in gesprek te gaan over de sterke en zwak-
ke punten op het gebied van de rechtmatigheidbeheersing en afspraken te maken 
over het gewenste kwaliteitsniveau voor komend jaar. De rapportage over rechtma-
tigheid vinden wij op dit moment nog vooral  abstract en procedureel getint.  
 
Wij hebben kennis genomen van  het concept – rapport van bevindingen van de ac-
countantscontrole. Ook hebben wij met de accountant gesproken. Over het alge-
meen komt er uit de controle een beeld naar voren, dat tot tevredenheid stemt. Dat 
ook op het punt van de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring is afgegeven, is 
het resultaat van een gedegen inzet van de ambtelijke organisatie en dat verdient 
waardering. De controle op rechtmatigheid is landelijk nog sterk in ontwikkeling. Wij 
plaatsen op een tweetal punten een opmerking bij het rapport van de accountant. Dat 
betreft de grondexploitatie en de subsidieverlening. 
 
Met betrekking tot de grondexploitatie wordt in de accountantsverklaring aangege-
ven, dat de begrotingsafwijking op de lasten wordt gecompenseerd door inkomsten, 
waardoor deze overschrijding niet tot een onrechtmatigheid leidt. De bedoelde  afwij-
king is het zichtbare resultaat van een geleverde inspanning om de  projectadmi-
nistratie van de grondcomplexen en de financiële informatie op orde te brengen. 
Daarin is de organisatie nu geslaagd en dat verdient op zichzelf waardering. Het 
compenseren van hogere lasten met baten is echter op grond van artikel 189 van de 
gemeentewet niet toegestaan en zou middels een begrotingswijziging aan de raad 
moeten worden voorgelegd. In feite is er dus sprake van onrechtmatige lasten. Ons 
is bekend, dat het dit jaar mogelijk is de grondexploitatie in jaarschijven in beeld te 
brengen, waardoor een betere sturing op lasten en baten mogelijk wordt.  
 
Op basis van interne controle en steekproefsgewijze controle door de accountant is 
gebleken, dat de rechtmatigheid van de subsidielasten voor welzijn in de jaarreke-
ning 2005 niet kan worden gegarandeerd. Inmiddels is er een voorstel aan de raad 
voorgelegd om dit gebrek te herstellen.  
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5. Kwaliteit van verantwoordingsinformatie  
 
Het geven van een toelichting op productgroepniveau beschouwen wij als een voor-
uitgang. De financieel - technische toelichting is goed toegankelijk en inzichtelijk. De 
vragen die bij de commissie opkwamen en de ambtelijke beantwoording daarvan, 
staan vermeld in de bijlage.. Een nadere weging van deze antwoorden, die wij als 
geheel overigens positief beoordelen,  is door de krappe tijdspanne niet mogelijk ge-
bleken. Het is aan de raad om er zonodig  nader in gesprek over te gaan met het col-
lege tijdens het rondtafelgesprek op 24 mei 2006 en het verantwoordingsdebat op  
1 juni 2006.  
 
De verantwoording op basis van de vaag “Wat hebben we bereikt” en de vraag “Wat 
hebben we gedaan” vertoont, evenals vorig jaar overlappingen. Al eerder in deze 
rapportage wezen wij op het belang van de relatie tussen activiteiten en doelstellin-
gen, niet alleen in de begroting maar ook in de verantwoording. Het zijn immers de 
activiteiten van de organisatie die er in belangrijke mate toe doen om doelen te ha-
len. Onze aanbeveling op dit punt is om onder “wat hebben we bereikt” uitsluitend 
informatie op te nemen over voorgenomen doelen en gerealiseerde doelen (in ko-
lomvorm, met daaronder toelichting op belangrijkste afwijkingen) en onder “wat heb-
ben we gedaan” uitsluitend informatie over voorgenomen en gerealiseerde activitei-
ten (in kolomvorm, met daaronder toelichting bij belangrijkste activiteiten). Ook in de 
begroting zou deze tweedeling dan scherp moeten worden gemaakt. Nu is het nog 
zo dat zowel onder “wat hebben we bereikt” als onder “wat hebben we gedaan” in de 
kolom stand van zaken activiteiten worden beschreven. Deels komt dat ook omdat 
doelen in termen van activiteiten luiden. Het is daarbij uiteraard zaak om uitsluitend 
relaties tussen doelen en activiteiten aan te geven, die beïnvloedbaar zijn door de 
gemeente.  
 
Als de door ons geadviseerde tweedeling strikt wordt aangehouden kan een groot 
deel van de tabellen “kosten, prestaties en kengetallen” worden overgebracht naar 
de tabellen “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen”. Verder kunnen 
kengetallen die iets zeggen over kosten per product worden overgebracht naar de 
tabel “wat mag dat kosten”. Als hiertoe over wordt gegaan ontstaat er een prikkel om 
gaandeweg meer doelmatigheidskengetallen op te nemen. De toegevoegde tabel 
bevat dan alleen nog maar feitelijke informatie die van belang is voor de oordeels-
vorming, maar die niet te relateren is aan prestaties van de gemeente. Het geheel 
wordt daarmee in onze ogen inzichtelijker.  
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6.   Ordelijk en controleerbaar financieel beheer 
 
 
Dit onderdeel geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gezien ook 
ons voorgenomen onderzoek naar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. 
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7.   Kwaliteit bedrijfsvoering 
 
Dit onderdeel geeft ons slechts aanleiding tot het maken van een enkele opmerking, 
gezien ook ons voorgenomen onderzoek naar verschillende aspecten van de  be-
drijfsvoering. Deze opmerking betreft de onderzoeken die het college verricht op 
grond van artikel 213a van de gemeentewet en de “Verordening onderzoeken doel-
matigheid en doeltreffendheid van de gemeente Lingewaard”. In ons werkplan voor  
2006 hebben wij opgemerkt, dat de in 2005 ingesteld onderzoeken nog niet ter ken-
nis zijn gebracht van de raad en dat het onderzoeksplan voor 2006 evenmin aan de 
raad is voorgelegd. Naar wij uit ambtelijk overleg hebben vernomen zijn de onder-
zoeksonderwerpen voor dit jaar al wel gekozen en zal de raad daarover binnenkort 
worden geïnformeerd. Ook aan de rapportages over 2005 wordt momenteel de laat-
ste hand gelegd.  
 
Het doen van deze onderzoeken achten wij van belang voor een goed beeld van de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid. Zeker waar de formatie onder druk staat is een 
goed zicht op de doelmatigheid van groot belang en daarvoor zijn die onderzoeken 
belangrijk. Wij zullen in ons onderzoek naar de bedrijfsvoering het accent leggen op 
dat aspect en daarbij de vraag betrekken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden 
zijn, om de hier bedoelde doelmatigheidsonderzoeken in te stellen. 
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8. Tot slot 
 
 
In het algemeen merken wij op dat Lingewaard forse stappen zet op weg naar een 
kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Dat deze expeditie nog een lange weg te 
gaan heeft, is eveneens duidelijk. Tot welke hoogte de berg beklommen gaat worden 
is nog niet duidelijk, maar uit het basiskamp is de gemeente al lang vertrokken. Wij 
hebben eerder in deze rapportage waardering voor het vele werk dat wordt verzet, 
uitgesproken. In onze contacten met ambtelijke medewerkers ontmoeten wij steevast 
een hoge mate van betrokkenheid en de wil om de berg verder te beklimmen.  
 
Lingewaard, 18 mei 2006 
Namens de rekenkamercommissie Lingewaard 
 
 
 
 
Mr. E.A.M. Masselink MPM Drs. L.J.F. Dolmans,  
secretaris,    voorzitter. 


