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Geachte raad, 
 
Over de jaarstukken 2008 rapporteren wij door middel van deze brief. Wij tekenen aan, dat er geen overleg met de 
accountant plaats heeft kunnen vinden. Zijn rapportage spreekt overigens voor zich. 
 
Tot ons genoegen mogen we constateren, dat onze aanbeveling bij de jaarstukken over 2007 over de opzet van de 
programmabegroting, zijn beslag krijgt in de doorontwikkeling van de begroting. De betrokkenheid van de raad in 
het ontwikkelingsproces staat er borg voor dat de begroting als sturingsinstrument voor de raad een aanmerkelijke 
verbetering ondergaat. Door deze ontwikkeling zijn wij terughoudend om de jaarstukken, die nog volgens de “oude” 
opzet zijn gemaakt, uitgebreid te becommentariëren. De algemene indruk is, dat de verantwoordingsinformatie er 
over het geheel genomen goed uit ziet. Het blijkt dat zowel op vragen van uw raad als van onze commissie nog 
veel extra informatie wordt gegeven en dat waarderen wij positief.  
 
De vragen die bij ons opkwamen hebben wij voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. De beantwoording is 
gesanctioneerd door het college en is bij deze brief gevoegd. Onze vragen houden in een aantal gevallen tevens 
bevindingen in. Deze kunt u, met de beantwoording daarvan door het college, betrekken bij het 
verantwoordingsdebat, dat u op 28 mei 2009 gaat voeren. Daar waar wij dat wenselijk vonden hebben wij de 
reactie van het college nog van een korte beschouwing voorzien. 
 
Publieke verantwoording is de hoeksteek van de democratie en dus van wezenlijke betekenis. Wij constateren dat 
de vele informatie die u krijgt aangereikt aanleiding is om nog meer informatie te vergaren en dieper op de materie 
in te gaan. Conclusies trekken op basis van die informatie en daarover het verantwoordingsdebat aangaan met het 
college is de essentie van de publieke verantwoording. Of deze verantwoording aan uw wensen voldoet kunt u 
uiteraard het beste zelf beoordelen. Landelijk is de “derde woensdag in mei” in elk geval een jaarlijks terugkerende 
worsteling. Als u daar prijs op stelt willen wij ons graag verdiepen in het opstellen van een handreiking voor uw 
raad.  
 
Rekenkamercommissie Lingewaard, 
 
 
Mr. E.A.M. Masselink,    Drs. L.J.F. Dolmans,  
secretaris,    voorzitter, 
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Jaarstukken 2008 
 

Bevindingen, vragen en antwoorden 

 

Net als bij de beoordeling van de jaarstukken over 2007, stond ook nu de kwaliteit van de  verantwoordingsinformatie centraal. Deze kwaliteit hangt uiteraard nauw samen met die van 

de programmabegroting. Aan die kwaliteit wordt momenteel hard gewerkt. Wij zijn blij om te constateren, dat het proces van doorontwikkeling is ingezet op basis van onze 

aanbeveling. Het ligt voor de hand dat de verbetering in de opzet van de begroting ook effect heeft op de verantwoordingsinformatie. Om die reden willen we daar bij de beoordeling 

van de jaarstukken 2008 niet al te zeer meer bij stilstaan.  

 

Een andere aanbeveling uit het onderzoek over 2007 betrof de bedrijfsvoering en dan in het bijzonder het inzicht in de doelmatigheid, bijvoorbeeld door het verschil te verklaren 

tussen de raming en de uitkomst van de apparaatskosten en het aangeven van het verband tussen ambities en doelen in de programma’s en de mogelijkheden en onmogelijkheden 

voor de organisatie om die te halen. Actueel in dat verband zijn momenteel de effecten van het verandertraject.  

 
 
Vraag of bevinding: Antwoord college: Nabeschouwing: 

1. Om thema’s of beleidsvelden compleet in beeld te 

krijgen, moet op verschillende plaatsen in de 

jaarstukken worden gezocht. Zo bevat de toelichting 

in de jaarrekening meer informatie dan er wordt 

gegeven bij het onderdeel “wat heeft het gekost” bij 

de programma’s in het jaarverslag. Daarnaast staat 

er in paragrafen en bijlagen ook nog informatie die 

relevant is voor de beoordeling van de programma’s. 

Zo staat over de WMO informatie in de toelichting op 

het resultaat (p. 9 jaarverslag), in het programma 6, 

en vooral in de paragraaf WMO. Verder staat 

uiteraard in de jaarrekening het een en ander. 

Wanneer is de informatie compleet en hoe weet ik 

welke bronnen ik moet raadplegen om het complete 

beeld te krijgen. Een index op trefwoord kan mogelijk 

een oplossing zijn. Is dat te doen of is er een andere 

oplossing te bedenken?  

De jaarstukken zullen op internet gepubliceerd worden. 

Daar kan men dan wellicht de zoekfunctie gebruiken als 

index op trefwoord. Een index op trefwoord in de 

jaarstukken opnemen, lijkt veel werk voor de oplossing 

van dit probleem. In de jaarstukken is wel een compleet 

beeld geschetst. Wij zullen in het kader van de 

doorontwikkeling van de jaarstukken dit aspect nader 

beoordelen. 

Volgens de wettelijke voorschriften staat bepaalde 

informatie in het verslag onder de programma’s en 

bepaalde informatie in de paragrafen respectievelijk de 

jaarrekening. De wettelijke voorschriften geven de 

beginselen aan die bij informatievoorziening in acht 

moeten worden genomen. De toepassing van deze 

beginselen kan worden verduidelijkt door middel van 

leeswijzers, die de functie van de informatie en de indeling 

ervan verduidelijken. Dit maakt het voor de lezer 

gemakkelijker de jaarstukken te lezen en te begrijpen. 
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Vraag of bevinding: Antwoord college: Nabeschouwing: 

2. Zoals ook in de workshops over de doorontwikkeling 

van de begroting naar voren kwam is het belangrijk 

om in elk geval in de programma’s de doelen, 

prestaties en budgetten terug te zien. De 3 W-

vragen, (wat willen we bereiken, wat gaan we 

daarvoor doen en wat mag het kosten) komt 

bijvoorbeeld in de paragraaf WMO niet aan de orde 

en dat is een gemis. 

In de jaarstukken 2008 wordt verantwoording afgelegd 

over de uitvoering van de programmabegroting 2008. In 

deze programmabegroting waren de 3 W-vragen niet 

opgenomen en de verantwoordingsinformatie laten we 

altijd zoveel mogelijk aansluiten bij de planningsinformatie. 

 

3. Het investerings- of uitvoeringsplan, zoals dat in de 

begroting is opgenomen, keert in de verantwoording 

niet als zodanig terug. Wel is er een kredietstaat 

opgenomen maar de informatie daarin laat zich 

moeilijk vergelijken met het uitvoeringsplan. Het is 

juist interessant om je jaarschijf van dit plan terug te 

zien in de verantwoording. 

Dit is zeker interessant. De raad wordt regelmatig via de 

voortgangsrapportage geïnformeerd over de stand van 

zaken. Daarom is dit geen onderdeel van het jaarverslag. 

Volgens de wettelijke voorschriften is de indeling van de 

begroting en de jaarstukken identiek (artikel 4  BBI). De 

bedoeling van deze bepaling is duidelijkheid bij de 

publieke verantwoording. Deze duidelijkheid mag in onze 

ogen niet ontbreken bij een zo belangrijke onderdeel van 

de begroting als de investeringen.  

4. Wordt er rente bijgeschreven op de 

investeringsreserves? Hoe worden kostenstijgingen 

bij de investeringen gedekt? 

Ja, er wordt rente bijgeschreven op investeringsreserves. 

Kostenstijgingen bij investeringen hebben in het algemeen 

betrekking op prijsstijgingen; deze kunnen worden gedekt 

ten laste van de in het uitvoeringsplan opgenomen 

‘Stelpost prijsstijgingen investeringen’ 

 

5. Als doelstelling voor een interactieve website is 

gesteld dat 65% dienstverlening via internet moet 

gaan. Gesteld wordt dat die doelstelling is gehaald 

omdat de site op plaats 39 van een rankinglijst staat. 

Waarom is daarmee de doelstelling gehaald? Op 

hoeveel % zitten we nu? 

Het vaststellen van een percentage is lastig. Meetbaar is 

het aantal interactieve producten dat we aanbieden op 

onze website. We houden ons aan de doelstellingen zoals 

aangegeven in het AEF-rapport: 20 interactieve producten 

per 1 januari 2010. Op dit moment nemen we een goede 

positie in ten opzichte van alle gemeenten van Nederland. 

 

6. Soms worden doelstellingen uit 2008 beantwoord 

met doelen uit 2009. (vb. p 23 bovenaan en p. 24). 

Dit per verslagjaar aangeven maakt de 

verantwoording duidelijker. 

Wij zullen dit aspect meenemen in volgende 

jaarsverslagen. 

Het is van belang dat consequent meetbare doelen 

worden opgenomen en dat daarover verantwoording wordt 

afgelegd. 

7. Onderaan p. 36 wordt niet aangegeven of bereikt is 

wat bereikt moest worden m.b.t. hartfalen. 

Dit komt doordat na (snelle) inzet van de brandweer de 

slachtoffers aan de ambulancedienst worden 

overgedragen. De cijfers hierover zijn nog niet ontvangen. 

Informatie over de overdracht aan de 
Ambulancedienst geeft aar een beperkte indicatie 
van wat is bereikt m.b.t. hartfalen. 
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Vraag of bevinding: Antwoord college: Nabeschouwing: 

8. Hoe kon de omissie ontstaan bij het BAG-project om 

de ureninzet te laag te ramen (p.32)? 

De uren voor het BAG-project zijn vanuit de projectgroep 

wel correct geraamd maar niet door alle afdelingen 

vertaald naar urenraming voor de jaarbegroting. De 

geraamde BAG-uren zijn wel goed begroot. 

 

9. Het nadeel van € 99.500,-- op p.32 graag verder 

toelichten. 

In 2008 zijn 3 medewerkers van de afdeling 

Gemeentewinkel bevallen en hebben zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof genoten. Deze medewerkers zijn 

alledrie allround burgerzakenmedewerkers die zowel 

baliediensten draaien en “backoffice-werkzaamheden” 

verrichten. Deze medewerkers zijn voornamelijk op hun 

baliediensten vervangen, de backofficewerkzaamheden 

die zij doorgaans uitvoerden zijn getemporiseerd en 

opgevangen door overige teamleden. Doordat alleen voor 

baliediensten is ingehuurd heeft er een verschuiving 

plaatsgevonden in de wijze van uren schrijven. De 

vervanging heeft zich met name afgespeeld in de periode 

2e en 3e kwartaal 2008. Deze ontwikkeling in combinatie 

met een seizoensinvloed op het gebied van baliebezoek 

(piekbezoek in de maanden april-mei-juni-juli) heeft geleid 

tot een verhoogde inzet van oproepkrachten en externe 

inhuur. Aangezien baliedienstverlening vraagt om een 

continue bezetting van de balies is niet te eng omgegaan 

met de vervanging in de genoemde periode. Indien er wel 

was bezuinigd op vervanging zou bijvoorbeeld: 

- de wachttijd enorm zijn opgelopen (als logisch gevolg 

van een verminderde personele bezetting aan de 

balies) 

- het ziekteverzuim omhoog zijn gegaan door een 

onevenredige stijging van de werkdruk 

- het aantal klachten m.b.t. lange wachttijden zijn 

opgelopen 

Door te kiezen voor degelijke vervanging zijn de 

bovengenoemde afbreukrisico’s vermeden 
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Vraag of bevinding: Antwoord college: Nabeschouwing: 

10. Er zijn minder uren besteed aan preparatie en 

preventie (p. 40). Heeft dit nadelige gevolgen gehad? 

Het gevolg van het niet invullen van deze vacature is dat 

klussen zijn doorgeschoven naar 2009, waaronder de 

uitvoering van de RI&E. De controle gebruiksvergunningen 

kwam ook in het geding, hier is uiteindelijk extern 

personeel voor ingehuurd. 

Wij lezen niet, of het doorschuiven naar 2009 
nadelige gevolgen heeft gehad. 

11. Waarom was de explosievenopruiming bij Fort 

Pannerden niet begroot (p 40)? 

Bij het opstellen van de begroting 2008 was er geen enkel 

zicht op een spoedige ontruiming van Fort Pannerden c.q. 

het begin van de restauratiewerkzaamheden, waarvan de 

explosievenruiming onderdeel is. 

 

12. De term voordeel (minder uren besteden) is louter 

financieel. Als het gaat om de effecten kan dat 

anders liggen. Worden deze effecten ook in beeld 

gebracht? 

Minder uren besteden aan een product geeft inderdaad 

een financieel voordeel op het product. Voor zover dat 

heeft geleid tot minder prestaties, moet dat bij de 

activiteiten worden toegelicht. 

De vraag had betrekking op effecten. 

13. In 2008 zijn 72 betaalbare woningen opgeleverd (p. 

128). In de monitor volkshuisvesting 2007 staat dat 

er 256 zijn gepland. Vanwaar dit grote verschil? Hoe 

valt dit te rijmen met de programmaverantwoording 

op p. 118, waar staat: “deze percentages worden niet 

precies”.  

De afwijking in 2008 ten opzichte van het geplande aantal 

woningen wordt veroorzaakt door vertraging in projecten. 

Zowel grote als kleinere bouwprojecten ondervinden 

vertraging en ook projecten van woningcorporaties worden 

vertraagd opgeleverd. 

In 2008 zijn 143 betaalbare woningen opgeleverd, 

waarvan 72 koopwoningen en 71 huurwoningen. 

Daarnaast zijn 198 dure woningen opgeleverd. Het 

percentage betaalbare woningen in 2008 was dus 42 %. 

In 2007 en 2006 was dat 50 %. In 2005 lag dit percentage 

beduidend lager, op plusminus 15 %. De oplevering in 

2005 was ook nog niet beïnvloedbaar op basis van de in 

2004 gemaakte regionale afspraken. Voor de gehele 

concessieperiode 2005 – 2009 houdt onze gemeente 

rekening met een oplevering van 44 % betaalbare 

woningen wat overeenkomt met de gemiddelde oplevering 

in de regio. Omdat het streefcijfer voor de periode 2004 – 

2009 50 % betaalbare woningen is, staat op pagina 118 

van het jaarverslag dat dit percentage niet precies gehaald 

wordt. 
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Vraag of bevinding: Antwoord college: Nabeschouwing: 

14. Op onderzoeken op grond van artikel 213a 

gemeentewet is een (financieel) voordeel behaald. Er 

is geen externe ondersteuning gevraagd. Op p. 188 

staat de verantwoording over deze onderzoeken. 

Was het niet goed geweest het onderzoek toch te 

laten uitvoeren? 

Het doeltreffendheidsonderzoek dat wordt ingesteld naar 

de effectiviteit van de inzet van de BOA's is uitgesteld tot 

het 2e kwartaal van 2009. Reden hiervoor is de werkdruk 

binnen het beleidsterrein openbare orde en veiligheid in 

combinatie met formatiekrapte (vacature, ziektegevallen). 

Externe ondersteuning is niet overwogen, omdat ook een 

extern onderzoek de nodige interne begeleiding vraagt en 

dit op dit moment niet geleverd kan worden. 

Wij hechten er aan, dat het college de 
verantwoordelijkheid neemt om te voldoen aan 
artikel 213a van de Gemeentewet. 

15. In de paragraaf lokale heffingen wijkt het 

totaalbedrag in de kolom begroting (11.359,--) af van 

het bedrag in de begroting zelf (13.416,--). Hoe is dit 

te verklaren? 

 € 13.416.000 is de raming zoals opgenomen in de 

programmabegroting 2008; gedurende het begrotingsjaar 

2008 hebben (via de kadernota en de najaarsnota) 

begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Bovendien is in de 

telling van € 13.416.000 een bedrag van € 1.963.000 voor 

legesopbrengsten opgenomen, die in de tabel in het 

jaarverslag buiten beschouwing is gelaten. 

 

16. Ook in de paragraaf weerstandsvermogen staat een 

verschil en wel voor wat betreft de onbenutte 

belastingcapaciteit (5.295.700,-- versus 9.188.000,--) 

Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit 

is in de begroting 2008 uitgegaan van de maxima die in de 

wet opgenomen zijn voor de tarieven. Sinds de vaststelling 

van de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ 

wordt uitgegaan van de tarieven van de gemeente met de 

hoogste gemeentelijke woonlasten. Zodoende is deze 

nieuwe berekening in het jaarverslag opgenomen. 

 

17. In de risicoparagraaf (p. 154 en 155) doemen nieuwe 

risico’s op; althans dat lijkt zo. Klopt dat? 

Dat klopt, In de risicoparagraaf wordt een actueel beeld 

gegeven van de huidige risico’s, waarbij het mogelijk is dat  

ten opzichte van de begroting nieuwe risico’s zijn 

bijgekomen of dat risico’s zijn afgevallen. 

 

18. Waarom is de dimensie bestuursstijl op p. 177 niet 

verder uitgewerkt? 

Bestuursstijl maakt onderdeel uit van het in 2008 in gang 

gezette verandertraject en wordt betrokken bij de 

doorontwikkeling van de interactieve beleidsvorming. 

 

19. Op p. 20 van de jaarrekening staat dat de 

verzekering maar een deel van de schade door 

vandalisme vergoedt. Is er sprake van 

onderverzekering, eigen risico voor gemeente of 

onvoldoende polisvoorwaarden? 

Vandalisme is op de meeste verzekeringen uitgesloten. 

Indien de daders bij ons bekend zijn, wordt de schade 

voor zover mogelijk op hun verhaald. Daarnaast hebben 

wij op de uitgebreide eigendommenverzekering (brand, 

diefstal, storm, water, etc.) een jaar eigen risico van € 

50.000 met een eigen risico van € 2.500 per geval. 

Het gaat over looddiefstal en waterschade.  
De vraag is, of er een adequate verzekeringspolis is 
afgesloten. 
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Vraag of bevinding: Antwoord college: Nabeschouwing: 

20. Op p. 19 (onderaan) van de jaarrekening staat een 

“voordeel” op integraal onderwijs omdat meer 

werkzaamheden zijn verricht voor WMO en kulturhus 

Gendt. Wat heeft dit met elkaar te maken? 

Inhoudelijk heeft dit niets met elkaar te maken. Er zijn door 

medewerkers die zowel werkzaamheden verrichten op het 

terrein van integraal onderwijs als WMO en/of Kulturhus 

Gendt, meer uren besteed aan deze twee laatste 

onderwerpen zodat aan integraal onderwijs minder uren 

besteed zijn (en konden worden). 

 

21. Budget voor ondersteuning bij de organisatie van 

verschillende taken zoals buitenschoolse opvang is 

niet besteed (p. 72 jaarverslag). Waarom niet? Geen 

prioriteit? 

Het budget kwam pas in de loop van het jaar beschikbaar. 

Het wordt nu (2009) meegenomen bij de visie Doorgaande 

Ontwikkelingslijn. Samenwerking tussen basisonderwijs en 

buitenschoolse opvang wordt gestimuleerd door 

aanwenden van het budget. 

 

22. De toelichting op p. 134 van het jaarverslag is niet 

duidelijk. Er worden weliswaar wel verklaringen 

gegeven dat er voordelen en nadelen zijn maar deze 

zijn niet te herleiden tot de programma’s waar ze 

thuishoren. 

 Opvallende opmerkingen op p. 134 

 “Lagere kosten voor inhuur personeel (voordeel € 

99.500,-)” 

 “Lagere uitgaven voor opleiding en scholing 

(voordeel € 78.000,-)” 

het betreft allemaal toelichtingen van afwijkingen bij 

programma 9. De ‘opvallende toelichtingen’ m.b.t. inhuur 

van personeel en uitgaven voor opleiding en scholing zijn 

opgenomen bij de afdelingskosten (kostenplaatsen en 

hulpkostenplaatsen) en zijn verantwoord in de staat van 

baten en lasten bij product P0960.00 ‘Saldo van 

kostenplaatsen’. Op pagina 49 van de jaarrekening is een 

nadere toelichting gegeven op de afwijkingen. 

De verklaring van de lagere kosten van inhuur en 
lagere kosten van opleiding en scholing blijft 
onduidelijk. 

23. Nummer 960.00 “Saldo kostenplaatsen” 

(jaarrekening) 

Geen toelichting op de mindere lasten van € 1.515.158,- 

maar later samengevat onder het kopje 

Lasten/baten. (p. 49). Totaal voordeel € 588.500,-  

ipv. € 613.000,-. Totaal nadeel € 623.000,- ipv. € 

677.500,-.Nadeel per saldo € 34.500,- ipv. 64.500,- 

Klopt dit? 

de afwijkingen van de baten en lasten zijn salderend 

toegelicht. Begroot is een nadeel van per saldo  

€ 417.500. In werkelijkheid is het saldo uitgekomen op een 

nadeel van per saldo € 482.000, een nadeel ten opzichte 

van de begroting van € 64.500. 

Toegelicht zijn nadelen van in totaal € 677.500 en 

voordelen van in totaal € 613.000, per saldo een nadeel 

van € 64.500; derhalve correct 
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Vraag of bevinding: Antwoord college: Nabeschouwing: 

24. De toelichting op nummer 960.000 op pag. 49 en 50 

van de jaarrekening is niet inzichtelijk. 

 Er is een verschil in de optelling van € 30.000,- dat  

 niet is toegelicht. Graag een verklaring. 

: in de geprinte versie van de jaarrekening zijn een 3-tal 

toelichtingen weggevallen; het betreft: 

- Nagekomen WAO-premie over 2006 en 2007, een 

nadeel van € 44.500 

- Hogere energiekosten werkplaatsen/gemeentewerven, 

een nadeel van € 10.000 

- Lagere energiekosten gemeentekantoren, een voordeel 

van € 24.500. 

  Naast de zachte winter zijn een tweetal nieuwe 

energiezuinige CV-installaties geplaatst in kasteel De 

  Kinkelenburg en in het hoofdgebouw in Bemmel. 

  Per saldo een nadeel van € 30.000 niet opgenomen in de 

geprinte versie van de jaarrekening 2008. 

 

25. Nummer 913.00 “overige financiële middelen” laat 

een lasten nadeel van € 23.000,- en een baten 

voordeel van € 110.000 zien. Volgens deze 

gegevens zouden de lasten € 23.000,- hoger moeten 

zijn i.p.v. € 27.000,- en de baten € 110.000,- hoger 

moeten zijn dan € 117.268,-. 

Alleen de belangrijkste afwijkingen zijn toegelicht. 

Bij de lasten is € 23.000 toegelicht van de totale afwijking 

van € 27.000. 

Bij de baten is € 110.000 toegelicht van de totale afwijking 

van € 117.000. 

Als alle afwijkingen toegelicht zouden worden, dan zou de 

jaarrekening 2 keer zo dik worden en voor het inzicht voor 

de raad en de beeldvorming zijn alleen belangrijke 

afwijkingen van belang. 

 

 


