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1. Inleiding 
 
Evenals vorige jaren hebben wij onderzoek gedaan naar de jaarstukken. Door middel 
van deze stukken legt het college verantwoording af over de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van de begrotingsuitvoering. Wij zien het  als 
onze taak de raad te informeren en te adviseren over de volgende aspecten van de-
ze uitvoering:  
 
� de mate waarin de feitelijk in de rekening opgenomen lasten, baten en balansmu-

taties in overeenstemming zijn met de begroting; 
� de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie; 
� de ordelijkheid  en controleerbaarheid van het  financieel beheer;  
� de kwaliteit van de bedrijfsvoering in brede zin. 
 
Omdat de jaarstukken pas op 16 mei beschikbaar waren, moesten wij ons beperken 
tot een globale analyse en het voeren van twee gesprekken, één met de accountant 
en één met het de gemeentesecretaris en enkele managers. Op de ordelijkheid en 
de controleerbaarheid van het financieel beheer zijn we niet nader ingegaan. Op ba-
sis van het accountantsrapport en onze gesprekken hebben wij daar een positief 
beeld van.  
 
Onze analyse van de jaarstukken 2006 hield in: 
 
• Van de programma’s in de programmaverantwoording zijn we nagegaan of goed 

en duidelijk wordt uitgelegd wat is bereikt, wat is gedaan en wat  dit heeft gekost 
(alles in relatie tot de begroting).  In goede toelichting zit iets van een oorzaak of 
een verklaring. “We hebben minder gedaan dan verwacht “ is een slechte toelich-
ting. In een goede toelichting is te lezen waarom minder is gedaan.  

• Wij hebben onderzocht of bij financiële verschillen in de jaarrekening van meer 
dan 10% tussen begroting na wijziging en rekening goede toelichtingen zijn opge-
nomen. Bij in onze ogen onvoldoende toelichtingen hebben we vragen genoteerd. 

• Wij hebben geprobeerd een samenvattend oordeel uit te spreken over de kwaliteit 
van de toelichting als geheel.  

• Behalve de programma’s hebben we ook de paragrafen beoordeeld.  
• Wij hebben de rapportage van de accountant bekeken, waarbij we probeerden te 

beoordelen in hoeverre deze overeenstemmen met indrukken uit door ons in 2006 
uitgevoerd onderzoek naar de bedrijfsvoering.  

 
 
Hierna geven wij onze belangrijkste bevindingen weer. In enkele bijlagen is nadere 
informatie opgenomen.   
 
Wij willen er sterk voor pleiten, dat wij volgende jaren uiterlijk op 1 april de beschik-
king te hebben over de jaarstukken. 
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2. Algemeen beeld 
 
Zowel de inhoudelijke toelichting als de cijfermatige uitleg bij overschrijdingen is de 
laatste jaren flink verbeterd. Ook dit jaar is weer een duidelijke verbetering te zien.  
 
Wij stelden vast dat in de kolommen  “doelstellingen” (en dus ook in de daarbij beho-
rende stand van zaken) nog vaak activiteiten worden benoemd (bijvoorbeeld het ma-
ken van een plan). Activiteiten werden in de begroting 2006 genoemd onder de ru-
briek  “wat willen we bereiken (de kolom activiteiten) en toegelicht in de rubriek “wat 
doen we daarvoor”. In het jaarverslag worden de activiteiten bij de rubriek “Wat heb-
ben we bereikt” niet meer genoemd. Wel wordt de stand van zaken rond de activitei-
ten weergegeven in de rubriek ”Wat hebben we gedaan”.  
 
Wij vinden het belangrijk, om zowel in de begroting als in de rekening consequent 
onderscheid te maken  tussen wat de gemeente doet (dit betreft de activiteiten en de 
daaraan verbonden meetbare prestaties) en wat daarvan het effect is (dit betreft 
meetbare realisatie van doelen). Daardoor wordt gaandeweg de relatie tussen activi-
teiten/prestaties en doelen/effecten beter zichtbaar. Nu ontbreekt die nog vaak. In 
bijlage 1 hebben we enkele voorbeelden opgenomen die dit illustreren. Als de relatie 
tussen activiteiten en effecten helder wordt aangegeven, kan de tabel  “kosten, pres-
taties en kengetallen” daarin worden betrokken en kan deze als afzonderlijke tabel 
vervallen, dan wel beperkt blijven tot informatie die het karakter heeft van cijfers die 
wel belangrijk zijn maar waarop niet direct wordt gestuurd.  
 
Voor de ontwikkeling van de cyclus van begroten en verantwoorden als sturingsin-
strument voor de raad is ook een sterkere relatie gewenst tussen doelen en activitei-
ten enerzijds en de kosten van deze activiteiten anderzijds.  
 

3. De financiële toelichting. 
 
Wat de financiële toelichting betreft zien we dat steeds meer de door ons belangrijk 
gevonden  “waarom” vraag wordt beantwoord, maar ook op dit punt blijven we op 
verdere verbetering aandringen. In voorgaande jaren hebben we de vragen die bij de 
beoordeling van de toelichtingen opkwamen telkens voorafgaand aan onze rapporta-
ge besproken met het management. Een verslag van dat gesprek voegden wij dan 
bij ons rapport. Daar was ditmaal geen gelegenheid meer voor. De vragen hebben 
we daarom tegelijk met het uitbrengen van dit rapport aan het college aangeboden 
met het verzoek om voor schriftelijke beantwoording in de richting van de raad zorg 
te dragen. Deze vragen zijn opgenomen als bijlage 2.  
 

4. Apparaatskosten 
 
Overschrijdingen op programma’s, die hun oorzaak hebben in hogere apparaatskos-
ten, worden op grond van de Regeling begrotingswijzigingen 2007 als rechtmatig 
beschouwd. Wij vinden daarbij de conditie belangrijk dat het totaal van de apparaats-
kosten (de kosten van de gemeentelijke organisatie als geheel) niet worden over-
schreden. Voorzover wij konden nagaan is dit op dit moment niet geregeld.  
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Hierna gaan we verder in op het doelmatigheidsaspect van de apparaatskosten.  
Apparaatskosten zijn kosten voor personeel, huisvesting, kantoormiddelen etc, ofwel 
alle kosten die worden gemaakt om producten en diensten voort te brengen. Ze zijn 
onder te verdelen in personele kosten en materiele kosten. Het is een verantwoorde-
lijkheid van het College om ervoor te zorgen dat de productie en dienstverlening te-
gen zo laag mogelijke kosten plaatsvindt. Als dat het geval is functioneert de organi-
satie doelmatig. Het is de bedoeling dat het college hierover via de budgetcyclus 
verantwoording aflegt aan de raad.  
 
Uit een oogpunt van sturing en verantwoording op doelmatigheid vinden wij het be-
langrijk dat in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken een analyse wordt op-
genomen van de feitelijke apparaatskosten in relatie tot de begroting, waarbij ook 
inschakeling van derden wordt betrokken. Dat houdt bijvoorbeeld in dat het in de 
jaarstukken het verschil wordt verklaard tussen  geraamde en werkelijke personele 
kosten, respectievelijk geraamde en werkelijke formatie. Verklaringen kunnen betrek-
king hebben op de personeelsverloop, hoogte van salariskosten, inschakeling van 
externen etc. Ook kan een relatie tussen kosten en productie worden gelegd. Dit zijn 
slechts enkele voorbeelden. Als deze werkwijze wordt gekozen ontstaat geleidelijk 
meer inzicht in de in de hoogte van de apparaatskosten en in de factoren die daarop 
van invloed zijn. Naarmate dat meer gepaard gaat met het in de begroting formuleren 
van kengetallen, ontstaat inzicht in de doelmatigheid. Kengetallen zoals hier bedoeld 
kunnen betrekking hebben op de verhouding direct productieve uren – indirect pro-
ductieve uren, het ziekteverzuim, de inschakeling van externe ondersteuning, het 
salarisniveau van de ambtelijke organisatie, de leeftijdsopbouw van het personeel 
etc. Het is in onze ogen aan het college om die kengetallen in de begroting en de 
jaarstukken op te nemen, waarmee het beste aangetoond kan worden dat een opti-
male inspanning wordt gedaan om de doelmatigheid van de organisatie op het ge-
wenste niveau te krijgen en te houden. De doelmatigheid kan via het instellen van 
onderzoeken op grond van artikel 213a van de gemeentewet worden bewaakt. Het is 
aan de raad om vanuit zijn controlerende rol erop toe te zien dat het een en ander in 
voldoende mate gebeurt.  
 
Wij wijzen er nog op dat ook tijdens de presentatie van ons onderzoek naar de be-
drijfsvoering op 27 februari 2007, de behoefte van de raad aan meer inzicht in de 
apparaatskosten (in het bijzonder personele kosten) uitdrukkelijk naar voren is ge-
komen. Wij hebben ons voorgenomen de ontwikkelingen op dit punt de komende 
jaren te volgen.  

5. De paragrafen  
 
In de paragrafen komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de be-
drijfsvoering van de gemeente en die op de begroting als geheel betrekking hebben. 
Voor een belangrijk deel betreft dit condities waaraan het functioneren van de orga-
nisatie moet voldoen om doelmatig en doeltreffend te kunnen functioneren. Het is 
daarom belangrijk ook in  de paragrafen duidelijke doelen en meetbare prestaties op 
te nemen, waarbij de begroting aangeeft wat de plannen zijn en de rekening de ver-
antwoording over de werkelijkheid bevat. De inhoud van de paragrafen is op hoofdlij-
nen voorgeschreven, maar het is aan de raad en het college om ze zo in te vullen dat 
ze een sturingsinstrument vormen. Wij zijn nagegaan of deze bedoeling voldoende 
tot uitdrukking komt en of in de paragrafen van de jaarstukken sprake is van verant-
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woording. Dat laatste is het geval als een vergelijking wordt gemaakt met voorne-
mens / afrekenbare afspraken / kengetallen, die in de begroting zijn opgenomen en 
in voorkomende gevallen wordt uitgelegd wat de oorzaken van verschillen zijn.  
 
Voor een korte omschrijving van de gewenste inhoud van de paragrafen verwijzen 
we naar bijlage 3. Onze algemene indruk is dat de paragrafen op zich heldere en 
goed leesbare informatie bevatten, maar dat de sturende werking van de paragrafen 
nog een stuk beter kan. Dit heeft ook zijn doorwerking op de verantwoording. Over 
enkele paragrafen hebben we nog de volgende specifieke opmerkingen.  
 
• Paragraaf bedrijfsvoering. Wij willen in de paragraaf bedrijfsvoering graag meer 

kengetallen zien. Als voorbeelden noemen wij kengetallen voor de kwaliteit van de 
dienstverlening (extern, bijvoorbeeld in termen van tevredenheid van burgers) en  
de kwantiteit en kwaliteit van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken of beoorde-
lingsgesprekken met medewerkers (intern, bijvoorbeeld jaarlijks met iedereen 
minstens één gesprek, waarbij 80 % tevreden is met de inhoud ervan).  

 
In ons onderzoek naar de kwaliteit van de programmabegroting hebben wij onder 
meer de aanbeveling gedaan om een heldere relatie aan te brengen tussen de pa-
ragrafen en de programma’s. Dat geldt in het bijzonder voor de paragraaf bedrijfs-
voering, waaruit naar voren moet komen op welke wijze de uitvoering van de pro-
gramma’s door middel van een adequate bedrijfsvoering is gewaarborgd. Naarma-
te de ambitie om inhoudelijke doelen te realiseren hoger is, wordt het belangrijker 
in deze paragraaf preciezer aan te geven hoe goed de bedrijfsvoering moet zijn 
om hierin te slagen.  

 
• Paragraaf verbonden partijen. Wij missen een overzicht van risico’s die met ver-

bonden partijen worden gelopen. Er worden weliswaar toezichtarrangementen 
toegezegd, maar valt er los daarvan niets over risico’s te melden?  Inmiddels heb-
ben wij vastgesteld dat in de organisatie inventarisaties van risico’s aanwezig zijn 
en dat het voornemen bestaat deze informatie komende jaren in de paragraaf ver-
bonden partijen op te nemen. 

 
• Paragraaf grondbeleid. In de inleiding van deze paragraaf wordt, naar onze me-

ning terecht,  gewezen op de relatie tussen het grondbeleid en het beleid op het 
gebied van wonen, verkeer, etc. Wij lezen echter niet wat deze relaties precies in-
houden en dus ook niet of het grondbeleid zodanig wordt uitgevoerd dat de desbe-
treffende beleidsdoelen voldoende worden ondersteund. Wij vinden informatie op 
dit punt heel belangrijk, zeker nu in de regeling begrotingswijzigingen 2007 is be-
paald dat begrotingswijzigingen die te maken hebben met grondexploitaties door 
de raad achteraf bij de jaarrekening worden vastgesteld.  

 
• Paragraaf beheer kapitaalgoederen. Ook deze paragraaf is informatief. Wat wij 

missen is een totaal overzicht (bijvoorbeeld in de vorm van een tabel met de be-
kende kleuren rood, oranje en groen) dat laat zien hoe het zit met risico’s en voor-
zieningen. Nu kan daarover uit de tekst wel informatie worden gehaald, maar in-
zicht krijgen in het geheel lukt niet zo gemakkelijk.  
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Omdat er voor hoor en wederhoor geen tijd meer is sturen wij dit rapport tegelijkertijd 
naar de raad en het college.  
  
 
Lingewaard, 11 juni  2007 
 
Namens de rekenkamercommissie Lingewaard 
 
 
 
 
Mr. E.A.M. Masselink MPM Drs. L.J.F. Dolmans,  
secretaris,    voorzitter. 
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Bijlage 1 De relatie tussen doelen en activiteiten  
 
 
De gemeenteraad stelt doelen vast (Wat willen we bereiken). Het college onder-
neemt activiteiten  om die doelen te bereiken (Wat gaan we daarvoor doen).  Het col-
lege krijgt daarvoor budgetten ter beschikking (Wat mag het kosten?). 
 
In het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af. Wat werke-
lijk is gebeurd, wordt vergeleken met de bedoelingen. Hoe scherper de vergelijking 
tussen deze twee grootheden, hoe meer we leren uit wat we gedaan hebben. Daar-
voor moet de informatie vergelijkbaar zijn uit begroting en jaarverslag.  
 

Voorbeeld Algemeen Bestuur  
In de programmabegroting staat op p. 25 als kwalitatieve doelstelling de optimalise-
ring van rechtsbeschermingmogelijkheden. Een daling van het aantal bezwaarschrif-
ten en klachten ten opzichte van 2004 is de kwantitatieve doelstelling. Premediation 
en juridische kwaliteitszorg worden daarbij als activiteiten genoemd voor 2006 om dat 
doel te behalen. Op p. 28 (“wat doen we daarvoor”) worden deze activiteiten nader 
toegelicht.  
 
In het jaarverslag wordt op p.21 gemeld, dat het aantal bezwaarschriften met 9% is 
gedaald en het aantal klachten met 30% is toegenomen. Of de geplande activiteiten 
er toe hebben bijgedragen wordt niet aangegeven. Voor de activiteiten moeten we 
naar de rubriek “Wat hebben we gedaan”. Op p. 24 is het verband met de doelstel-
ling echter niet weergegeven. Wel vinden we op p. 29, bij de kengetallen, welke aan-
tallen bezwaarschriften via premediation zijn afgehandeld. Dat staat echter niet ver-
meld bij de klachten. Wellicht zal daar de informele fase als premediation worden 
beschouwd.  
 
Over juridische kwaliteitszorg wordt alleen opgemerkt, dat de nota is geactualiseerd. 
Of deze activiteiten hebben bijgedragen tot de doelbereiking is dus de vraag.  
 
Voorbeeld openbare orde en veiligheid 
In het jaarverslag 2006 zijn op p. 32 de kolommen met daarin de doelen uit de begro-
ting gekopieerd en voorzien van een extra kolom, de stand van zaken. Bij de doel-
stelling “bevordering veiligheid en leefbaarheidgevoel van inwoners” staan twee 
kwantitatieve doelen:  
 
• elke wijk of kern beschikt over een wijkplatform 
• 75 % van de inwoners van Lingewaard voelt zich veilig 
 
Achter het eerste doel staat bij de stand van zaken vermeld: “gerealiseerd”.   
Achter het tweede doel staat bij de stand van zaken vermeld: “73% van de inwoners 
voelt zich niet onveilig.”  
 
In de programmabegroting stond bij de twee genoemde doelstellingen (onder de ru-
briek “wat willen we bereiken”) een aantal activiteiten, bijvoorbeeld het uitvoeren van 
het integraal handhavingplan in het publieke domein en coördinatie en monitoring 
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handhaving. Deze activiteiten staan in het jaarverslag op p.34 onder de rubriek “Wat 
hebben we gedaan?”. Daar wordt gesteld, dat het plan niet volledig is uitgevoerd in 
verband met het ontbreken van voldoende formatie . De conclusie zou dan logi-
scherwijs zijn, dat de doelstelling waar deze activiteit voor werd ondernomen niet is 
gehaald, maar dat staat op p. 32 niet vermeld bij de rubriek “Wat hebben we bereikt”.  

Voorbeeld Verkeer, vervoer en waterstaat 
Een doelstelling in de programmabegroting (p.41) is om de veiligheid in het verkeer 
voor alle verkeersdeelnemers te vergroten. In 2010 moeten er 11% minder dodelijke 
slachtoffers zijn en 6% minder ziekenhuis - slachtoffers. Hierbij wordt een viertal acti-
viteiten genoemd om dat doel te halen en die worden toegelicht op p. 44, onder de 
rubriek “wat doen we daarvoor”.  
 
In het jaarverslag wordt bij deze doelstelling verwezen naar het door de raad vastge-
stelde veiligheidsplan, waarin een tendens valt te bespeuren van een daling van het 
aantal slachtoffers. Er wordt gesteld dat de daling is te danken aan de inspanningen 
die op het gebied van duurzaam veilig zijn verricht. Welke inspanningen dat zijn 
wordt echter niet aangeven. De activiteiten zoals vermeld in de programmabegroting 
komen aan de orde in de rubriek “Wat hebben we gedaan” (p. 44). Hier wordt alleen 
melding gemaakt van de stand van zaken van realisering van inrichtingsplannen. Het 
verband met de doelstelling wordt niet gelegd. De kengetallen op p. 48 over de ver-
keersongevallencijfers hebben naar het lijkt evenmin een relatie met de doelstellin-
gen. 

Voorbeeld Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk  
In de programmabegroting zijn op p. 74 doelen geformuleerd voor toeleiding naar de 
arbeidsmarkt en optimale benutting van vrijwilligers- en zorgtrajecten. Een uitstroom 
van 15% naar de arbeidsmarkt staat hierbij centraal maar ook de maatschappelijke 
participatie. Een viertal activiteiten, van ondersteuning vrijwilligerswerk tot renovatie 
van De Tichel in Haalderen, zijn aan deze doelstellingen gekoppeld. Actieve partici-
patie door inwoners in sociale verbanden was overigens de prioriteit onder deze 
doelstelling.  
 
In het jaarverslag staat op p. 80 dat de doelstelling van 15% toeleiding naar de ar-
beidsmarkt is gehaald. Voor de maatschappelijke participatie wordt verwezen naar 
de doelstelling in het afdelingplan 2007. De stand van zaken rond de vier activiteiten 
uit de programmabegroting wordt op p. 82 toegelicht maar daar wordt geen verband 
gelegd met het realiseren van de doelstelling. 
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Bijlage 2 Vragen naar aanleiding van financiële toe lichting 
 

Programma  Vraag/Advies/Opmerking  
Algemeen  
Algemeen  
Bestuur 

1.  Programma verantwoording in het Jaarverslag  
 
p. 20 Kwalitatieve doelstelling:  
goede bereikbaarheid medewerkers en gemeentelijke producten. 
Het is niet duidelijk of kwalitatieve doelstelling in 2006 is bereikt, namelijk de uit-
breiding van de productencatalogus naar minimaal 190 producten. 
Vraag: Is de kwantitatieve doelstelling bereikt? 
 
p. 20 Kwalitatieve doelstelling:  
zorgdragen voor een efficiënte en slagvaardige vraaggerichte organisatie. 
Kwantitatieve doelstelling:  
voor 1-1-2006 bereiken van uniformiteit in afhandeling van aanvragen. 
Volgens de stand van zaken is er in de werkwijze sprake van continu monitoren van 
aanvragen en interne afstemming. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de kwantita-
tieve doelstelling is bereikt. 
Vraag: In hoeverre heeft continu monitoren van aanvragen geleid tot uniformiteit in 
afhandeling van aanvragen? 
 
p. 21 Kwalitatieve doelstelling:  
optimaliseren rechtsbeschermingmogelijkheden. 
Kwantitatieve doelstelling is een vermelding wat er in 2006 is gebeurd. 
Vraag: Wat is de kwantitatieve doelstelling? 
 
p. 22 Kwalitatieve doelstelling:  
betrokkenheid burger bij het lokaal bestuur. 
De kwantitatieve doelstelling, dat in 2006 minstens 55% van de bewoners denkt dat 
zij het functioneren van raad en college kunnen volgen – is in 2006 niet bereikt. Er 
wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot voldoende verbetering. Er is 
niet vermeld wat er gedaan is om een de doelstelling in voldoende mate te halen. 
Vragen: Was er voor de nulmeting in september 2006 geen idee dat er een probleem 
is t.a.v. het kunnen volgen van het functioneren door de inwoners? 
Zo ja, wat heeft men gedaan voor september 2006 om de doelstelling te halen?  
Zo nee, had men niet op een andere manier als via de resultaten van het onderzoek 
kunnen zien dat er een probleem was? 
 
Wat hebben we gedaan? 
P. 25: Aanschaf software t.b.v. managementinformatie. 
Onduidelijkheid over wat voor soort systemen het hier gaat en hoe het mogelijk is dat 
de software niet voldeed. 
Vragen: Over welk soort systemen gaat het hier? De software zal men hebben willen 
aanschaffen om problemen op te lossen. Is er geen vooronderzoek geweest waar bij 
vastgesteld is aan welke eisen het aan te schaffen product dient te voldoen? 
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 2.  Verschillen tussen begrotingen rekening van ≥ 10% 
 
De Verschillen m.b.t. de lasten Algemeen Bestuur blijven binnen de gestelde norm 
van 10%. De verschillen m.b.t. de baten zijn hoger dan deze norm. 
 
Verschil m.b.t. de baten komt vooral doordat er meer aan leges (GBA, reisdocumen-
ten en rijbewijzen) is ontvangen (nr. 003.00). Hier staat dan wel een extra inzet van 
uren tegenover voor het behandelen van veel meer rijbewijzen en de invoering van 
nieuwe regels m.b.t. het paspoort. 
Wat betreft  Bestuurondersteuning (nr. 002.00) is er geen bedrag op de begroting na 
wijziging en een bate van 19.782 op de rekening 2006. Het is niet duidelijk waarom 
een bedrag van 4.000 dat meer is ontvangen aan planschadevergoeding hier wordt 
geboekt. Verder is de vraag wanneer de kosten van de realisatie van de productencata-
logus zijn gemaakt waarvoor een rijksbijdrage van 16.000 is ontvangen. 
 

Openbare orde 
en veiligheid 

Programma verantwoording in het Jaarverslag  
 
p. 32 Kwalitatieve doelstelling:  
Bevorderen veiligheids- en leefbaarheidgevoelens 
Kwantitatieve doelstelling: eind 2006 moet 75% van de inwoners zich veilig voelen. 
In Huissen en Angeren voelt men zich het minst veilig. Het lijkt erop dat een lager 
percentage dan 75% van de inwoners in die kernen zich niet veilig voelen. In de be-
groting voor 2006 waren een aantal activiteiten voorzien in het kader van het integraal 
veiligheidsbeleid. Het lijkt erop dat die activiteiten (gezien wat we hebben gedaan in 
het jaarverslag) maar voor een deel zijn uitgevoerd. 
 
Vragen: welk percentage van de inwoners van Huissen en Angeren voelt zich veilig. 
Indien dit aanmerkelijk lager is dan 75%, welke maatregelen zijn er dan in die kernen 
genomen om het gevoel van onveiligheid weg te nemen? 
In hoeverre zijn de in de programmabegroting genoemde activiteiten in Lingewaard 
voor het bevorderen van de veiligheids- en leefbaarheidgevoelens uitgevoerd? Was 
het niet juist geweest om in de jaarstukken hier meer toelichting te geven hoewel de 
raad al over het een en ander is geïnformeerd? Wat kunnen de gevolgen op langere 
termijn zijn van het niet uitvoeren van die activiteiten? 
 

Verkeer, ver-
voer en water-
staat 

Jaarrekening 
Lasten waterpartijen: totaal 125.564 (begroting 200.196)  
Als oorzaken worden genoemd dat beheer is overgedragen aan het waterschap en dat 
recent in beheer genomen sloten weinig onderhoud hebben gevraagd. Plausibel, maar 
zijn hier structureel voordelen te behalen? 
Ook wordt aangevoerd dat voor het opstellen van het waterplan door personele pro-
blemen minder gebruik is gemaakt van inzet van eigen medewerkers. Is nu capaciteit 
ingehuurd? Dan zou dit toch ten laste van dit product gebracht moeten worden?   
 
Baten wegen, straten en pleinen: totaal 880.251 (begroting 68.695) 
Voordeel wordt verklaard met een uitkering i.v.m. bouwfraude en afkoop onderhoud 
rondom Betuwelijn. Leidt het laatste nu structureel tot hogere onderhoudslasten?  
 
 
Voor het overige zijn de verschillen < 10%. Ondanks dat worden binnen de producten 



 12 

toch verklaringen gegeven op de verschillende ontwikkelingen die afzonderlijk soms 
van betekenis zijn, maar per saldo niet tot grotere verschillen hebben geleid.  Dit is op 
zichzelf goed voor het inzicht maar helaas laten de toelichtingen zelf dan soms weer te 
wensen over: 
“- Een aantal investeringsprojecten wordt later gerealiseerd”. 
“- Er zijn meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan wegen en starten dan vooraf 
was ingeschat”. 
“- het algemeen wegbeheer is beperkt gebleven tot het meest noodzakelijke en urgen-
te”.  
Deze toelichtingen roepen vragen op: waarom later? Wie heeft besluit genomen? Is dit 
wegbeheer conform het beleid?  
 

Onderwijs 420.00 Basis onderwijs 
“Door latere uitvoering van het schoolgebouw de Kinkel dan gepland….” 
Zijn er hierdoor geen problemen ontstaan met de huisvesting? Zo ja, hoe zijn deze 
opgelost? Zo nee, wat is dan de reden ? 
 
480.00 Lokaal onderwijsbeleid 
“Minder uitgaven inzake onderhoud…. “ 
Blijft de kwaliteit van de gebouwen dan wel op peil? 
 
“Door latere uitvoering van brandveiligheid gebouwen is er voordeel…. “ 
Er is nog meer voordeel te behalen door de uitvoering van brandveiligheid nog langer 
uit te stellen….   
 
“Urenbesteding aan onderwijsbegeleiding lager dan begroot… “ 
Is er minder aan onderwijsbegeleiding gedaan? Zo ja waarom? Zo nee, waarom dan te 
hoog begroot? 
 

 Bij de beoordeling van toelichting 480.000 lokaal onderwijsbeleid staat, dat de vier-
jaarlijkse jeugdmonitor niet in 2006 heeft plaatsgevonden maar is doorgeschoven naar 
2007 of 2008. 
Hoe belangrijk is deze jeugdmonitor en kan dit ongestraft een tot twee jaar uitgesteld 
worden? Wat is dan het belang van ’n jeugdmonitor? 
Bij de presentatie kosten prestaties en kengetallen (pag. 64/65) voortgezet onderwijs 
zie ik dat er in de regio Arnhem 1.100 vroegtijdige schoolverlaters zijn genoteerd. In 
Lingewaard is geen aantal vermeld. Zijn die gegevens niet bekend?  
 

Cultuur en 
recreatie 

Jaarrekening 2006 
 
Programma 5 Cultuur en recreatie (pag. 22) 
Uit de jaarrekening blijkt dat het totaal programma 5 een budget overschrijding laat 
zien van € 142.219 
Bij beoordeling van de functies opgenomen in het programma Cultuur en recreatie, 
noteren de functies 541.20 Monumenten, 560.20 Recreatie en toerisme, 560.30 Festi-
viteiten,  510.00 Openbaar bibliotheekwerk, 541.20 Monumenten 560.10 Openbaar 
groen een afwijking van meer dan 10% tussen begroting (na wijziging) en rekening.. 
 
 
541.20 Monumenten 
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Een budget onderschrijding van € 13.560 of te wel 10.7%. Hiervoor is de gegeven 
toelichting: “Minder verstrekken van bijdragen aan verbetering van gemeentelijke 
monumenten”  
Zijn verbeteringen achterwege gelaten? Zo nee , wie heeft deze dan betaald? Zo ja, op 
basis waarvan is deze beslissing genomen. Hebben gemeentelijke monumenten min-
der prioriteit? 
 
560.20 Recreatie en toerisme 
Deze productgroep laat een budget overschrijding zien van € 23.195 of te wel 19,8% 
De gegeven toelichting op het resultaat is weergegeven als een opsomming van feiten. 
Graag een toelichting op het waarom van “minder uren besteed” en “uitgaven hoger 
dan begroot” m.b.t. de met name (en nummer) genoemde productgroepen. 
 
560.30 Festiviteiten 
Deze productgroep laat een budget overschrijding zien van € 72.927 of te wel 19.8% 
Het paasvuur in Gendt is in 2005 niet voor de eerste keer gehouden. Kosten verbon-
den aan de gevolgen zijn derhalve beter te ramen. Toename van volksfeesten die lei-
den tot grotere uitgaven voor gevolgkosten komen niet “uit de lucht”vallen.  Ook deze 
kosten moeten beter geraamd worden. 
 
510.00 Openbaar bibliotheekwerk (baten) 
Deze productgroep laat een overschrijding zien van € 28.635 of te wel 44%. De toe-
lichting luidt: “geen rekening gehouden met bijdrage provincie”. Is deze bijdrage ver-
geten? 
 
560.10 Openbaar groen 
Deze productgroep laar een onderschrijding zien van € 46.159 . 
De toelichting luidt: “lagere opbrengsten dan geraamd”. Is er wel voldoende aandacht 
geweest bij het opstellen van de begroting Cultuur en recreatie? 
 
Bij het onderwerp cultuur en recreatie zijn de toelichtingen mager. In het algemeen 
worden de geconstateerde verschillen gemeld en niet verklaard. De indruk ontstaat dat 
er onvoldoende aandacht is geweest bij het opstellen van de begroting 2006. 
 

Sociale voor-
ziening en 
maatschappe-
lijke dienstver-
lening 

Pagina 80 
Bevorderen toeleiding niet actieven. 
Onvoldoende/onduidelijk zijn de volgende punten:  
- Hoeveel klanten waren er bij aanvang re-integratiebeleid? 
- Hoeveel van deze klanten zijn in 2005 en 2006 ingezet in re-integratietraject? 
- Hoeveel van deze ingezette klanten zijn uiteindelijk uitgestroomd? 
- Hoeveel klanten zijn nu uitgestroomd in vergelijking met 2005? 
- De genoemde 15% is gehaald bij de uitgezette trajecten. Wat is het percentage af-

gezet tegen het totale aantal? 
 

Het bevorderen van zelfstandige deelname etc. 
Onvoldoende/onduidelijk: 
Er is inmiddels een WMO – loket. Verschillende benchmark instrumenten geven aan 
dat er ten opzichte van vergelijkbare referentiegemeenten geen achterstand is. De 
kengetallen op het gebied van sociaal maatschappelijk welzijn wijzen uit dat er op dit 
terrein geen sprake is van achterstanden ten opzichte van vergelijkbare situaties. 
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-  Welke vergelijkbare niveaus en aantallen worden hier bedoeld. 
 

 Pagina 81 
Er is uiterlijk in 2006 een adequaat sociaal vangnet aanwezig, zo luidt de doelstelling.  
De stand van zaken is: m.i.v. 01-01-2007 is het loket WMO operationeel  
 
Dit zegt echter niets over operationeel zijn van bedoeld sociaal vangnet. 
Hoe is de stand van zaken met het vangnet? 
 

 Pagina 83  
Uitvoeren jeugdmonitor 
Onduidelijk wat er is gebeurd met jeugdmonitor 2006 en waarom afwachten op een 
regionale monitor. Wat is de reden hiervoor? 
 
Pagina 83/84 (activiteiten vanuit 2005) 
In 2006 zijn diverse waarschuwingen en aanwijzingen gegeven, maar is nog niet 
overgegaan tot handhaving. 
- Waarom niet overgegaan tot handhaving? 
- Waarom in 2007 afwachten op evaluatie om handhavingsbeleid en procedures te 

herzien? 
 
Wat heeft het gekost? 
610.00 bijstandsverlening 
Onduidelijk, totaal pakket aan activiteiten etc. negatief  € 84.500,-- .  
Hoe komt dit? 
 
611.00 werkgelegenheid  
€ 141.500,--  dient te worden terugbetaald aan het rijk. Waarom zijn de ter beschik-
king staande budgetten niet benut? 
 
650.00 Kinderopvang 
Peuterspeelzalen en kinderdagverblijf Loovelden: 
in de begroting is wel rekening gehouden met hogere uitgaven voor deze tijdelijke 
voorziening. Hierdoor ontstaat € 12.000,-- voordeel. 
 
In de begroting is geen rekening gehouden met de realisering van de peuterspeelzaal 
en kinderdagverblijf Loovelden, waardoor er hogere kapitaallasten onstaan. Hierdoor 
ontstaat  € 19.000,-- nadeel 
 
Hoe is te verklaren, dat de ene keer wel en de andere keer geen rekening wordt ge-
houden met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Loovelden? 
 
611.00 werkgelegenheid. 
Lagere rijksbijdrage vanwege niet volledige benutten van het budget.  
De oorzaak wordt niet aangegeven. Hoe kan dit? 
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Volksgezond-
heid 

Zowel bij productgroep 721.000 als 722.000 is nog steeds (zie ook de opmerkingen 
van vorig jaar) sprake van tweezijdige BTW compensaties, die feitelijk ten onrechte 
als ‘afwijkingen’ (ten bedrage van € 337.000 voor 721.000 en € 73.000 voor 722.000) 
op de begroting gemeld worden. 
Voor niet-specialisten is een toelichting op dit handelen nog steeds gewenst. 
Opvallend zijn de personeelsproblemen bij 722.000 (Riolering en Waterzuivering) 
en de negatieve gevolgen daarvan zoals het niet - inspecteren van de rioleringsleidin-
gen en het uitstel van de investeringen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 
Deze opdrachten zijn dus niet uitgevoerd! 
 
Bovenvermelde ongebruikte budgetten voor 722.000 moeten (zo wordt gesteld op 
blz. 34 van de jaarrekening) beschikbaar blijven  voor de productgroep en worden dus 
toegevoegd aan de ‘voorziening riolering’.  Voor dit jaar zou dat een toevoeging van € 
454.000 i.p.v. €70.000 zijn.  
Is het overhevelen van deze ongebruikte budgetten naar deze doelreservering juist?   
 
Ten aanzien van het jaarverslag kan nog opgemerkt worden dat in het onderdeel  
“Wat hebben we gedaan?” vele zaken en resultaten helder genoemd worden, maar 
sommige ook onduidelijk en cryptisch zijn en met name ook vertragingen suggere-
ren. Is dat juist? 
Voorbeelden: opstellen GRP, ontwikkeling milieubeleidsplan, implementatie Arhus, 
nota geluidsbeleid, professionalisering milieuhandhaving. 
 

Ruimtelijke 
ordening 

Ontwikkelingsvisie Angeren. 
• Waarom nemen de fiscale aspecten hier veel tijd in beslag?  
• Was dit niet te voorzien en wat zijn de effecten van deze tijdoverschrijding? 

 
 Professionalisering uitvoering bouwregelingen. 

• Waarom is de geplande uitvoering van deze activiteit vertraagd?   
• Wat zijn de effecten van deze vertraging? 

 
 Project actualisering bestemmingsplannen. 

• Waarom is de planning van de uitvoering van dit project gewijzigd?  
• Is er 100% garantie dat deze wijziging de afronding in 2009 niet in gevaar 

brengt? 
 

 Jaarrekening 2006 
 
P0810.00 Lasten RO 

• Is deze begrotingspost, na wijziging, juist geweest?  
• Was vooraf niet te voorzien dat de uitvoering gefaseerd zou gaan plaatsvin-

den? Totale uitvoering in 2006 lijkt, ook vooraf, een onmogelijke opgave. 
 
P0820.10 Lasten Volkshuisvesting 

• Wat is de oorzaak dat niet de beoogde starterleningen zijn verstrekt? 
• Bestaat er een inspanningsverplichting om dit doel te realiseren? 
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P0830.00 Lasten bouwgrond expl. Woningbouw. 
• Waarom wordt de begroting niet bijgesteld bij forse verschuivingen? 
• Is dit uitgangspunt, gezien de forse bedragen, niet te heroverwegen? 
• Wat zijn de voor- cq nadelen van deze heroverweging? 

 
0830.00 

• Waarom worden stortingen en beschikkingen over Fonds Bovenwijkse Voor-
zieningen en dergelijke niet begrotingstechnisch verwerkt? 

• Wat zijn de voor- cq nadelen om dit wel te doen in het kader van een grotere 
transparantie? 

 
Kosten, prestaties en kengetallen. 
 
Op 1 januari 2011 is de forecast van de woningvoorraad 20.240 woningen. Dit duidt 
op een inwoneraantal van > 51.000 inwoners. 

• Is deze groei, van inwoners, van > 17% in 5 jaar een verantwoorde aanname? 
 

Paragrafen 1. Lokale heffingen.  
 
Wat is reden voor het toegenomen aantal gevallen van leegstand bij de ozb gebruiker? 
Is er adequaat onderzoek gedaan naar leegstand, geïnformeerd bij energiebedrijven, 
buitendienst controle e.d.  
 
De  gehonoreerde bezwaren, hebben die betrekking op het zijn van gebruiker per 1 
januari 2006? Zo ja, waarom heeft dit zo’n grote invloed op de opbrengst? De eige-
naarsheffing daalt slechts met 0,8 %. 
 
Wat zijn de aantallen leegstand bij de niet woningen? 
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Bijlage 3 De beoogde inhoud van begrotingsparagrafe n.  

 
In deze bijlage geven we in algemene termen aan wat er in de diverse begro-
tingsparagrafen van de jaarstukken dient te staan.  
 
1. lokale heffingen 
 
Wat is het beleid op dit gebied en in hoeverre wordt dit gerealiseerd. Welke waren 
de feitelijke heffingen en hoe hoog waren die. Hoe zit het met de beoogde en 
werkelijke totale lastendruk. Wat is het kwijtscheldingsbeleid en wat zijn de uit-
komsten daarvan?  
 
2. weerstandsvermogen 
 
Welke middelen en mogelijkheden heeft de gemeente om onverwachte tegenval-
lers (kosten) op te vangen? Die middelen zijn te vinden in reserves en in onbenut-
te belasting capaciteit. Welk beleid heeft de gemeente ten aanzien van weer-
standsvermogen? Zijn alle risico’s in beeld. Wordt het beleid ten aanzien van 
weerstandsvermogen gerealiseerd? Is er en norm geformuleerd waaraan moet 
worden voldaan? Wanneer zit de gemeente goed ? Hoe kwetsbaar is de gemeen-
te? Wordt dit allemaal duidelijk uitgelegd ?  

 
3. onderhoud kapitaalgoederen 
 
Dit betreft onderhoud van gebouwen,  wegen, riolen, groen etc. Wat is het beleid 
ten aanzien van onderhoud? Is dat in meetbare normen omgezet ? Wat is de ge-
wenste onderhoudskwaliteit en welke kosten zijn daaraan verbonden. Hoe zit het 
met de feitelijke kwaliteit? Zijn er achterstanden? Wat zijn de financiële conse-
quenties daarvan ?  
 
4. financiering 

 
Deze paragraaf betreft het sturen, beheersen en controleren van de financierings-
functie, ofwel het aantrekken of wegzetten van financiële middelen in het kader 
van de bedrijfsvoering. De wet geeft daar bindende voorschriften voor. Binnen de 
grenzen van deze voorschriften moet de gemeente op een goede manier omgaan 
met de risico’s die aan de financieringsfunctie verbonden zijn en tegelijkertijd pro-
beren kosten te minimaliseren en opbrengsten te maximaliseren. Wat is het be-
leid van de gemeente op deze punten en hoe wordt dit waargemaakt ? 
 
5. bedrijfsvoering 
 
Dit betreft de inzet van middelen om de doelen te realiseren. Het betreft derhalve 
alle processen, zowel de primaire als de ondersteunende processen. De bedrijfs-
voering moet voldoen aan criteria van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltref-
fendheid. Hoe stuurt de gemeente op deze criteria. Welk beleid is er op het ge-
bied van bedrijfsvoering en wordt dit waargemaakt? Hoe stuurt de gemeente op 
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de kwaliteit van de financiële functie, de personele functie, de informatiefunctie 
etc.  
 
6. verbonden partijen  

 
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente en bestuurlijk belang 
heeft en een financieel belang. Doel is gezamenlijke uitvoering van taken. Wat is 
het beleid ten aanzien van verbonden partijen ? Welke partijen betreft het? Welke 
publieke taken zijn met de samenwerking gemoeid ? Hoe ziet per partij de sturing 
vanuit de gemeente in elkaar. 
 
 
 
7. grondbeleid 

 
Hier moet antwoord worden gegeven op de volgende vragen: wat houdt het 
grondbeleid (visie en doelen) in, wat zijn de financiële belangen en de risico’s er-
van, wat zijn de relaties met de programma’s in de begroting (bijvoorbeeld relatie 
met volkshuisvesting en inrichting openbare ruimte). Welke projecten zijn in uit-
voering, wat zijn de verwachte resultaten. Wat loopt naar verwachting goed, wat 
niet. Hoe zit het met de reserve. Welk beleid is er ten aanzien van de reserve? 
Ook hier geldt,dat tot uitdrukking moet komen wat de voornemens waren en wat 
is gerealiseerd.  
 

 


