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Geachte raad, 
 

In ons onderzoek naar de jaarstukken hebben wij ons geconcentreerd op de kwaliteit van de verantwoor-
dingsinformatie en dan met name de informatie  onder “wat hebben we bereikt” en “wat hebben we gedaan”. 
Door deze keuze lukte het niet meer om de onderwerpen grondexploitatie en de controlerende taak van de 
raad in het kader van de jaarstukken te betrekken. Die pakken we afzonderlijk op.  
 
Wij onderzochten de programma’s : 
 
• Sport cultuur en recreatie (5); 
• Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk (6); 
• Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (8). 
 
We hebben de teksten van de begroting en de teksten van de verantwoording naast elkaar gelegd, waarbij 
we de “simpele” vraag stelden: wat werd er nu eigenlijk bij de begroting aan voorgenomen activiteiten ge-
noemd om doelen te realiseren  en waar wordt precies verantwoording over afgelegd?  Wij verwachtten in de 
kolommen “stand van zaken” bij  de drie W-vragen meer informatie aan te treffen over de mate waarin de 
doelen zijn bereikt en de mate waarin dat het gevolg is van de betreffende activiteiten.  
 
Ons algemene beeld is dat in de begroting en de verantwoording nog in belangrijke mate betrekking hebben 
op “wat doen we” respectievelijk “ wat hebben we gedaan”. De relatie tussen de activiteiten en te bereiken 
resultaten is vaak slechts in zeer algemene zin aangegeven. In  veel gevallen is het te bereiken doel boven-
dien slechts in woorden omschreven en dus niet in meetbare termen en is onder “wat hebben we bereikt” 
aangegeven wat is gedaan. We geven enkele voorbeelden van aldus geformuleerde doelstellingen om dit te 
illustreren: 
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• Programma’s 5 en 6 Basisvoorzieningen in de kernen (pagina’s 68 en 80) 

“De basisvoorzieningen zijn in 2007 in elke kern aanwezig en afgestemd op de omvang van de kern”  
De tekst in de kolom “stand van zaken” geeft weinig informatie over de concrete mate van doelberei-
king, ondanks de vermelding aan het slot dat hiermee aan de doelstelling wordt voldaan. 

 
• Programma 6 Jeugd- en jongerenwerk (pagina 84) 

“Terugdringen instroom in de geïndiceerde jeugdzorg in 2007” wordt hier als meetbaar resultaat ge-
noemd. Dit resultaat wordt echter niet verantwoord en ook bij de kengetallen op pagina 93 treffen we 
geen cijfers over 2007 aan.  
 

• Programma 6 Jeugd- en jongerenwerk (pagina 85)  
“Het percentage 2-4 jarigen dat een voorschoolse voorziening bezoekt is eind 2009 aanmerkelijk geste-
gen”, zo staat vermeld als meetbaar resultaat. Wat “aanmerkelijk” betekent is vaag en in d e kengetallen 
op pagina 93 vinden we deze ambitie niet terug. 
 

• Programma 8 Uitvoering bouwregelgeving (pagina 107-108) 
De doelstelling c.q. meetbaar resultaat: “Uitvoering geven aan de wettelijke taken op het gebied van 
bouwen en ruimtelijke ordening conform de jaarplanning” zegt bijvoorbeeld niets over de nagestreefde 
kwaliteit van die uitvoering.  
 

Met het oog op het budgetrecht van de raad vinden wij het van groot belang dat de te bereiken doelen con-
creter worden geformuleerd  en dat, nog belangrijker, de relatie tussen doelen en activiteiten inzichtelijker en 
meer meetbaar wordt gemaakt. Er moet van worden uitgegaan, dat de opgenomen activiteiten er toe doen; 
dat ze relevant zijn om de doelstellingen ook werkelijk te realiseren. Op die activiteiten wordt de organisatie 
immers ook aangestuurd door middel van de afdelingsplannen en wordt verantwoording van de afdelingen 
gevaagd door middel van de maraps. Van jaar tot jaar zou in de begroting op deze punten informatiever 
moeten worden, waardoor de raad betere keuzes kan maken, de begroting meer richtinggevend wordt, 
doelgerichter kan worden gewerkt en het jaarverslag meer een verantwoordingsinstrument kan worden. Wij 
zien hier te weinig ontwikkelingen.  
 
Het verbeteren van de begroting als instrument om te kiezen en te sturen en van het jaarverslag als instru-
ment om verantwoording af te leggen is in onze ogen niet gemakkelijk maar wel heel goed mogelijk. In de 
eerste plaats vraagt dit een bepaalde ambitie bij zowel de raad , als het college en de ambtelijke organisatie 
om beleid en uitvoering duidelijk en afrekenbaar voor het voetlicht te brengen. Daarnaast is een duidelijke en 
overzichtelijke indeling van de begroting en het jaarverslag een succesbepalende factor. Wat betreft dit laat-
ste zijn wij van mening dat de huidige opzet van de begroting verwarrend is vanwege het ontbreken van een 
helder onderscheid tussen “wat willen we bereiken” en “wat doen we daarvoor”.  Wij pleiten daarom voor een 
strikt onderscheid tussen informatie over doelen (te realiseren maatschappelijke effecten, op te nemen onder 
“wat willen we bereiken”) en activiteiten  (door de organisatie uit te voeren activiteiten en daarmee te behalen 
resultaten, op te nemen onder “wat gaan we doen”). Wij stellen voor daarvoor onderstaande tabellen te han-
teren en deze werkwijze te verankeren in de financiële verordening. Dit laatste heeft als voordeel dat de raad  
goed kan vastleggen  wat de raad wil en dat voor het college helder is wat de verwachtingen zijn.  
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1. Overzicht van effectindicatoren (onder wat willen we bereiken) 

2. Overzicht van resultaatindicatoren (onder wat gaan we daarvoor doen)  
 
productgroep te realiseren doel te behalen resultaat realisatie van resul-

taat af te meten 
aan  

uitkomst van re-
sultaatindicator in 
2007 

Openbaar 
groen 

• Tevredenheid 
inwoners over 
landschappelijke 
omgeving 6,9 
 

• Ecologische 
waarde buiten-
gebied 5,0 

 

uitvoering  LOP 
 
 
 
 
subsidies voor ecolo-
gisch onderhoud klei-
ne landschapsele-
menten 
 

% uitgevoerde pro-
jecten 
 
 
 
aantal meters zoom 
langs heggen via 
budgetsubsidie 
 

60 
 
 
 
 
4000 
 

 
Het voorbeeld laat de “ideale” oorzaak- gevolg relatie zien. Het is ook mogelijk onder te behalen resultaat 
een uit te voeren/ uitgevoerde activiteit op te nemen.  De tabellen prikkelen om meer te doen dan dat en de 
informatie daarvoor is in onze ogen volop aanwezig. Als op deze manier wordt gewerkt kan de tabel “presta-
ties, kosten en kengetallen” vervallen.  Wij zijn uiteraard graag bereid dit overzicht verder met u te bespre-
ken.  
 
Op het onderdeel bedrijfsvoering adviseren wij in de richting van meer inzicht in de doelmatigheid,   bijvoor-
beeld door het verschil te verklaren het verschil tussen raming en uitkomsten van de apparaatskosten. Ook 
het hoge bedrag aan inhuur (p. 165) vraagt om een verklaring. Ook is het interessant om te weten hoe het 
werkelijk aantal productieve uren is uitgevallen in relatie tot de raming daarvan.  
 
Op pagina 161 wordt een overzicht gegeven van beleidsdocumenten op het gebied van de bedrijfsvoering. 
Wij zijn geïnteresseerd in de doelen die in meetbare termen in die beleidsdocumenten zijn opgenomen. Een 
vraag daarbij kan zijn of de deskundigheid in de organisatie in balans is met de doelen en ambities uit de 
begroting, oftewel zijn de vereiste disciplines, het opleidingsniveau en de competenties in voldoende mate 
aanwezig. Ons is gebleken, dat een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid in 2007 niet is gehouden 

                                                      
1
 Bijvoorbeeld uit te drukken in diversiteit aan planten. 

productgroep te realiseren doel realisatie van doel af te meten 
aan (= effect indicator) 

uitkomst van 
effectindica-
tor 
in 2007 

uitkomst van 
effectindicator 
in 2010 

Openbaar groen duurzaam ingericht 
landelijk gebied  

• Tevredenheid inwoners over 
landschappelijke omgeving 
 

• Ecologische waarde buitenge-
bied  

6,9 
 
 
 
 
5,01 

7,5 
 
 
 
 
6,5 
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en daar ook in de kadernota 2008 geen middelen voor worden vrijgemaakt. Wij vragen aandacht van de 
raad om een dergelijk onderzoek mogelijk te maken.  
Wij hebben ten behoeve van een gesprek met het management, dat op 15 mei 2008 heeft plaatsgehad, vra-
gen geformuleerd over de drie genoemde programma’s. In deze bespreking is gebleken, dat de informatie 
om de gestelde vragen te beantwoorden er over het algemeen gesproken wel is of dat verklaard kan worden  
waarom die er niet is. Zo is aangegeven waarom op een aantal afdeling niet alle functioneringsgesprekken 
zijn gevoerd en hoe de onderbezetting op een aantal afdeling via tijdelijke inhuur wordt gecompenseerd, 
maar dat deze inhuur op zichzelf problematisch kan zijn, onder meer vanwege de hoge kosten.  
 
Ons advies om in de opzet van de begroting een verbetering aan te brengen, zoals hiervoor verwoord, en 
het (her)formuleren van doelstellingen de nodige aandacht te geven, vond weerklank bij het management. 
Ook werd aangegeven dat het gericht vergaren van statistische informatie, relevant voor het kunnen meten 
van de mate van doelbereiking, verbeterd kan worden. Last but not lest kwam naar voren, dat de informatie-
voorziening aan de raad gebaat is bij een integratiekader, dat de begroting en de jaarstukken kunnen zijn. 
Dat vraagt om een afweging welke informatie de raad in de loop van het jaar, separaat, wil ontvangen en 
welke informatie geïntegreerd in begroting en jaarstukken wordt opgenomen.  
 
Tot slot willen we nog aangeven, dat het wenselijk is om te blijven streven naar een goed inzicht in het ver-
band tussen gestelde doelen en de daarvoor noodzakelijk activiteiten. Daarnaast is een ander verband van 
wezenlijke betekenis en dat is het verband tussen de ambities en doelen in de verschillende programma’s en  
de mogelijkheden of onmogelijkheden van de organisatie om dat te halen, hetgeen in de paragraaf bedrijfs-
voering tot uitdrukking komt. Inzicht in deze beide verbanden maakt het voor de raad immers pas mogelijk 
om op hoofdlijnen afwegingen te maken c.q. te sturen.  
 
Rekenkamercommissie Lingewaard, 
 
Drs. L.J.F. Dolmans, voorzitter, 
 
Mr. E.A.M. Masselink, secretaris, 
 
 

 


